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>1- ՓՕԼԱՏԵԱՆ

I՞ hP է UPQh PMblïrfWhhbO
(ԶՐՈՅՑ)

«ԱՀն դա ստանսի խմբագրին եւ անոր ամենամօտիկ ընկերներուն 
մարին մէջ՝ թանասսւեզծուք-իՆնը կը գրւաււէր սսւաջին տեղը, երր ա- 
նոնր ձեռնարկեցին այս հանդէսին հրատարակութեան յ

Արդարեւ ՝ բանաստեղծութիւնը կը մնայ մեր դրական սերունդին 
‘ոն՚էնէն վիճելի խնդիրը՛. Այստեղ է՝ որ գոյութիւն ունին ամենամեծ 
տարակարծոլթիլններն ու թիւրիմացութիւնները :

Այո խառնաշփոթութիւնը անխուսափելի էր ի հարկէ՝ արգիլեր 
բազմաթիւ պա աճառներու, այն պայմաններուն մանաւանդ՝ որոնց 
ենթարկուեցան մեր տարագիր բադմոլթիլնները։

Ազդեցոլթեանը տակ այլազան մշակոյթներու՝ տարուած՛ բոլոր 
հովերէն՝ սփիւռքի արմատախիլ գաղութները չէին կրնար ունենալ՝ 
ինչսլէս բոլոր միւս մարզերուն ՝ նոյնպէս բանաստեղծութեան մէջ նոյն 
ըմբռնումը՛. Ջ է ին կրնար մշակել նոյն գեղագիտական տեսակէտներէն 
րխած՝ նոյն աշխարհահայեացքէն պրիսմակուած քերթողական ար
ուեստ : Հակառակն էր որ տարօրինակ պիտի թոլէր :
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շ ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

Անմ իջա պէս աւելցնենք սակայն ՝ որ միայն մեզի յատուկ չէ այս 
երեւոյթը։ Աւելի միաձոյչ՝ իր^նց դարաւոր հոդին վրայ ամուր 
խարսխուած ուրիշ մողո վուրգնե րու մէջ աչ այսօր բանաստեղծութեան 
ըմբռնումը ենթակայ է տարա կար ծ ո ւթի ւններո ւ ՝ իրարու հակադիր ՝ 
զիրար ՀէՂ"4րաՈ՛Լ Ըոլո-^ բախումներու։ (Հաճախ աւելի անհաշտ։

H բագինք սակայն մեր անդաստանով։
'քառասուն տարիներէ ի վեր հայ բանաստեղծութիւնը կը զար դա- 

նայ տարբեր ուղիներով՝ Հայաստանի թէ սփիւռքի զանազան կեդ
րոններուն մէջ՝ առանց որ գոյութիւն ունենա յ այդ ստեղծագործ 
թումբերուն միջել որեւէ կապ.։ Առանց որ գոյութիւն ունենան որեւէ 
ներդաշնակութիւն "ւ համադրական աշխատանք։ իւրաքանչիւր խումբ 
կր ստեղծագործէ ի՛ր հա շլոյն՝ ինքն իր մէջ ամփոփուած ՝ իր գիտ
ցած ձեւով :

Ա՛յնքան որ՝ այսօր՝ հայերէն դրուած որեւէ քերթուածի համար 
կարելի է ըսել թէ ո՛ւրկէ կուգայ ՝ ի ր ելանէին ՝ Պ ոլսէ^ն՝ իՒեհրանէ^ն ՝ 
Պէյրութէ^ն ՝ Ամ եր ի կայէնն թէ Փարիզէն։

Այս քաոսին մէջ ի հարկ է՝ ոչ ոք զիրւսր կը հասկնայ*
Հնամենի ոտանաւորներ են օրինակ Պարսկաստանի կամ Պոլսոյ 

մէջ գրուածները Ֆրանսահայ բանա ս տ ե զծն եր ո ւն համար։ Անմար- 
սելի, խրթին' </> ւսբիւլի մէջ դրուածները Պէյրութ հասակ նետած հայ 
բանաստեղծին համար։ Jj ւ այսպէս՝ փոխադարձաբար մէկը միւսին 
հ անդէպ :

(Հստակ է ուրեմն թէ այգ զանազան խում բերը չունին նոյն ըմ բըռ- 
նում բ բանա ս տեղծո ւթ եան մասին ։

Ա(նհրամ՜եշտ են լուսաբանոլթիւններ յ Հարկ է որ իւրաքանչիւր 
խումբ ներկայացնէ իր տեսակէտը։

Այս յօդուածը կը ձգտի այգ նպատակին ։
Պիտի աշխատինք ներկայացնել ֆրանսահայ բանաստեղծներուն 

տեսակէտը ։
Լ,ախ ընդհանուր ակնարկ մը արդի հայ բանաստեղծութեան վրայ :
(թ ւր է ՝ եւ ի^նչ ուղիներու կը հետ ելի ան :
Գիտենք թէ ո՛ւր է հասած Երեւանի մէջ*.

Ա*իակ լարի մր վրայ երդուած նոյն եղանակներն են գրեթէ միշտ ՝ 
հազիւ նշմարելի փոփոխակներով բանաստեղծէ բանաստեղծ։

Զա բեն g ը կր մնայ գագաթ եւ զայն նախորդող սե ր ունդին մէջ՝ 
Տ է բ եան ել քանի մը ուրիշներ : Գլխաւորաբար ասոնց կը հետե լին բո- 
քորը ' Գուբս չեն գա ր իրենց մոլորակային ծ ի բերէն : (1՛ չ մէկ աչքառու 
նո ր ո լ թլ^ն, ա մկն սլա ր ադա՝յ ի :

Կը շար ունա կուի ստեղծագործ ճիղ֊Ը* շերւրհքխ ու տաղանդները 
չեն նոյնիսկ որ կը պակսին ՝ բայց չի բարձրանար հոն հայ բանաստեղ
ծութիւնը՝ չի գրաւեր նոր անջրպետներ յ Տեղ քայլ կ՚ընեն բոլոր նո-
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• ԱՆԴԱՍՏԱՆ 3

րերը*. Զեն նուաճուած հքէները։
Պսսո՚կՆթը գրհթ-է նոյնն է Սվփսւքի մէջ :
Տարբերութիւնը պարզապէս լարի տարբերութիւն մրն է*. Հոն կը 

նուազեն մէկ եղանակդ հոս կը նուազեն ուրիշ մէկ եղանա՛կ*.
Միօրինակութեան դ պակասի նոյն մեղրերով կը տառապի

նաեւ ուիի լորի բանաստեղծութիւնը յ

Ո՛չ մ՛է՛կ աչքառու նորութիւնդ ո1՛չ մէկ ընդլայնում նոր հորիզոն
ներու ի խնդիր : *քյեղ ու դոզ շրջանակի մը մէջ կաշկանդուած՝ այդ 
բանաստեղծութիւնը կր պարզէ յ ո լս ա հ ա աե g ո ւց ի չ անզօրութիւնը ատ
կէ դուրս չկարենալ ելլելու*

Ու֊ խ"րհիլ թէ հայ բանաստեղծները y երր եւ իցէ չեն վայելածդ 
ո’չ մէկ մամ ա ն ակ ա շրջա նլ, մէջ, սՀ յսրան ա դա տ ո ւթ ի ւն դ չեն ունեցած 
ա յսրան լայն ասպա՛րէզ իրենց ուզած երդերը երգելու եւ իրենց ու
զած ձեւուի î

Ւբարու րով շարենք բոլոր մատեաններըդ զորս սփիւռքը արտադ
րած է իբրեւ բանաստեղծութիւն '/երջին քառա\սուն տարիներու ըև- 
թա ցրին * թն չ կը տե սն ենր *

Հունձքը ni nuit ո էդ այո՛ դ նոյն իսկ չափէն աւելի*. Ուրախալի է ի 
հարկէ այս ճիգը , տրուած պայմաններուն տակ*. Որոշ է որ չէ ցամ
քած ակր , չէ կաս ած ալիչը *

Ս՝այց հոս դ մեր 'կենսունակութեան դ մեր ստեղծագործ տենդին 
փա ստերը չէ որ կր փնտռենք *.

Այ ո տեղ եւս հաստատենք թէ ո՛ չ շնորհքն է եւ ո՛ չ տաղանդ
ներն են Որ կը պա՛կսին : puijg կը պակսի թո իչքը y վերանորոգման երի
տասարդ հուրը*. 1] ը տիրեն միօրինակութիւնն ու ղ ի ւր ո ւթի լնը ՝.

h ո լոր քնա ցակիրները կը ն ուտ դեն մէկ լարի վրա յ *. Այդ լար ը մերթ 
կր կոյչոլփ վաըուման դ մերթ քՒէքէեան դ մերթ Հա յ րեն աբա ղձո ւթ ի ւն դ 
մերթ Հ այ րենա սի բութիւն *.

Սփիւռքի բանաստեղծութիւնը շարունակութիւն մ ըն էդ առ՛աւել 
կամ նուաղ յաջող ընդօրինակութիւնը հ ին ին դ յաճախ կապկու

Ահա' թէ ի՛նչու հոն չկայ ո՛չ մէկ մեծ անունդ իր դործր պար
տագրող :

/?/- հո'ս ալ դ չէ' նուա՚ճած նախորդ սերունդը *. Աւելին դ նորը հի
նին մէկ աղօտ ար տա g ոլա g ո ւմ*լ, է հա զիւ։

pu/btu ստեղծութիւնք ՛անձն ա կան սա ե ղծա դո րծո ւթի ւն է դ նո|1ԱՄւ1ւ1| — 
ծում, թէ' իբրեւ մտածում եւ թէ' իբրեւ զայն արտա՛յայտող միջոցդ 
ա ր ո ւես տ ել ոճ :

Երբ չ ան ինք մէկը եւ միւսը փոխ կխաոնենք ուրիշէն դ հո՛դ բա- 
նա ս տեղ ծ չկայ :

*P ի չ առաջ յիչեցինք Վրսր ո լմ՜անն ու թ է քէ ե ան ը դ ի բրել երկու մագ
նիսական բեւեռներ դ երկու մոգական լոյ սեր*. Երկուքն աԼ մեծար-
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4 ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

ժէք բանաստեղծներ են՝ ամէնէն տաղանդաւորները՝ ատով իսկ 
թերեւս ամէնէն վտանգաւորները*.

փորերուն մէջ սակայն քանինե՜ր կան՝ որոնց տողերը Ալփսձսլան 
կամ 0' ատուրեան կը հոտին յ Ուրիշներ Պետրոս Բուրեան ի բանաստեղ
ծութեան խռովքները 1լ ա պրին տակաւին ՝ աոանյ անոր հանճա ր ին 
ի հարկէ ՝ եւ ո՛ չ ալ անոր իրաւ տառապանքին :

Արդ y վարուժան - թէքէեան բանաստեղծութիւնն անդամ կը 
պատկանի շրջտնի մը՝ որ գագրած է մեր ներկայ ինն ԸԼԷաէէ • վարու
ժանի վա րպետները Հիւկօ ՝ վերհարն ՝ իծէքէեա նքւնները Վէրլէն , 
Սամէն ՝ կէս դարէ ի l/J‘է1 դադրած են եւրոպական բանաստեղծութիւնը 
ներշնչելն :

Կ'ա\պր ինք աշիրարհի մը մէջ՝ որ անոնցը չէ այլեւս՝ ունինք հոգի
ներ ՝ որոնք տարրեր են անոնց կրածներէն :

P անաս տ եղծութեան այսօր ո լան մեր ըմբոն ում ը ուրեմն առ- 
նուաղն յիսուն տարի ետ է եւրոպականին վրայ*.

1Լհա՛ մեծագոյն մեղքը սփիւռքի բանաստեղծութեան : (Հետամնաց ՝ 
ծո յլ աշակերտի մը դիրքին մէջ է ան : ԷԼսով մէկտեղ ՝ մեծամտութեան ՝ 
ինքևաբաւութեան հովեր առած է ան ՝ ինչ որ աւելի վտանգա ւո ր է : 
Կը գրէ թ1- կը դրէ 5 միշտ նոյն մտածումներն ու զգացումները ծամծմե
լով՝ առանց իր շուրջը նայելու*. Ջ5 ո լզեր փնտռել՝ աւելին գիտնալ՝ 
աւելին ս որվիէ :

Կը 'կարծէ հասած ըլլալ բարձունքին ՝ երր գիտենք թէ որքա՜ն 
դժ՜ուարին է ճամբան' գագաթներուն տանող։

Ինչպէս քաղաքակրթութեան բոլոր միւս մարզերուն մէջ՝ հոս ալ 
մեկուսացումը մահացու է*. Պէտք է քալել ժամանակին հետ ՝ իւրացնել 
°ըք1 օրթե ի՚^չ որ կը հնարուի* Մէկ րայլ ետ մնացողը կը կորսնցնէ 
արդէն ամէն շփում իրականութեան ու ներկային հետ*.

*
փփ

Սփիլռքի բանաստեղծութեան այս անփառունակ վիճակին մէջ 
եթէ յոյսի նշոյ/ներ կան՝ անոնք fhրան սայէն կուգան *.

Ֆր անսահայ բանաստեղծները ընթացած են եւրոպական քերթո- 
զական յեղաշրջումին զուգահեռ*. Անոնք է որ pUlG ifjl 1լաւելցնեն 
Վար ուժանի՝ ք^էքէեանի ժառանգութեան վրայ։

Փարիզահայ այգ նոր բանաստեղծները կը կոչուին * Աարաֆ- 
եան յ /* ♦ թօփալեան ՝ Ա * Կո ս տա նդեան եւ. 9'. ճ{ւզմէճեան •. (*)

(*) Սփիւոքսւհայ բանաստեղծութեան մէջ չենք զրադիր երեք ա- 
(ւուններով — Ահսւրոն, Թէքէեան, կ. Զարեան ? զանոնք նկատելու] 
մեզ նախորդող սերունդին ներկայացուցիչները : Անոնցմէ երեքին ալ 
զործերուն մէկ կարեւոր մասը գրուեցաւ թ-էեւ Սփիւոքի մէջ , 1915էն 
յետոյ :
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Աւելի հեռուները երթալէ առաջ եւ կանխելու հտմար ամէն թիւ- 
րիմացութիլն ՝ ըսենք ա նմիջա պէս եւ յստակօրէն թէ' ifjlUljQ inUlIpllfi- 
դի խնդիր չկայ այստեղ*. Կա՛յ վերանորոգման՝ պրպտումի ՝ նոր հո
րիզոններու տիրացում ին ի խնդիր թափուած աշխատանք ՝ փնտռտուք ՝ 
որոնում :

*Լ,ախ քան բացատրութիւևներ տալու Ֆրանսահայ վերոյի չեալ 
բանաստեղծներու աչխատանքներուն վրայ ՝ քերթողական այգ նոր 
ուղիներուն մէջ՝ կհուզենք ներկայացնել Ֆրան սա կան արգի բանաս
տեղծութեան նոր ըմբռնումներ ըհ

Դիմեցինք այգ բանաստեղծութեան մէջ ստեղծագոբծող ՝ կամ ա- 
նոր յեղաշրջումին մօտ էն հետեւող Ֆրանսացի մտաւորականներու î 
Q["’jg պիտի կատարենք «Les Cahiers du Sud»/' հիմնադիր եւ տնօ
րէն (իան Պալարի, բանաստևղե եւ քննադատ Լէոն—Իապրիէլ կրոյի եւ 
Լի՛ ր Ան տրէ Ս*արսէլխ հետ*

ՍՀյոնցմէ յետոյ պիտի հարցուփորձենք Հայ բանաստեղծները՝ հի
ռ՛երէն Ահարոնն ու Ե • Հէարեանը ՝ խնդրոյ առարկայ նոր բանաստեղծ
ներէն' p. քՒօփալեանը՝ Q. Եոստանգեանը ել 9” • ճիզմէճեանը*.

Ն * Աարաֆեանր եւ ուրիշներ յետագային *
***

Կը սկսինք fl). ԺԱՆ ՊԱԼԱՐ-zî^î

---- P առա սուն եւ աւելի տարիներէ ի վեր կը հրատարակէք ձեր
թերթը ՝ ուր բանաստեղծութիւնը կը գրաւէ առաջին աեղը : Որեւէ
մարգէ աւելի ուրեմն տեղեակ էք Ֆրանսական բանաստեղծութեան 
յեղաշրջման զանազան փուլերուն*. Կը հաճթք ուստի՝ ինծի ըսել թէ 
ինչ կայաններէ անցած է այգ բանաստեղծութիւնը՝ վերոյի շեալ մ՜ա֊ 
մ անա կա շրջան ին մէջ :

--- Երկար պիտի ըլլար արձանագրել քերթողական այն բո/որ փոր
ձերը՝ որոնք տեղի ունեցան Ֆրանս՛ական գրականութեան մէջ՝ վերջին 
քառասուն տարիներու րնթա ցքին : Ան հարազատ պատկերն է մեր 
կեանքին՝ քաղաքական ՝ ընկերային՝ իմացական ու հոգեկան մեր 
վերիվայրումներ ուն ՝ մակընթացութեանց ու տ ե ղա տ ո ւո ւթե ան g ՝ մեր 
տագնապներուն ՝ մեր ընդվզումներուն *

Ո}֊ շրջան չէ տեսած այսքան խիզախ պոռթկումներ ՝ այսքան
կատաղի փորձեր սարսելու՝ ինչպէս մեր ընկերութեան ՝ նոյնպէս մեր 
բանաստեղծութեան հիմերն իսկ։

Մեր (ք՜ամանա՚կա շրջան ին քերթողական մեծագոյն փորձը կը մնայ 
Պ'եր իրապաշտութիւնը* Ան է որ ամէնէն խոր ակօսները բացաւ՝ եւ 
ամէնէն մնայուն հետքերը պիտ ի ձդէ-

Ինչ որ տարօրինակ է ու կրնանք ըսել, միայն մեր ժամանակին 
յատուկ, ա յդ ( գոյութիւնն է, եադկումը նոյն իսկ, բանաստեղեոլ- 
թիւններոլ , որոնք ոչ մէկ հասարակաց դիե ունին իրարու հետ, հիմ-
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նովէն սրա ր բե ր են է բաբ , թէ՛ [ա ա ր քով Pi ձև ւով։ Եթէ մեզ հև-
տաքրքրո ղ շրջանէն տասր մեծագոյն քերթողները էրարոլ քով շա՛
րենք՝ գմուար թէ գտնենք երեք հատ նոյն քերթողական դպրոցէն 
պատկանող՝ նոյն էմալյա կան կամ հոգեկան րնտանէքէն մաս կազմող * 
էն չոլ է ո շատ գէ ւր ո ւթե ամբ կրնայէնք ընել այգ անցեալ գարերուն՝,

էՀնչ ղան աղան ութէ ւն ել էն չ թոր վէհերով էրարմէ բաժ՜նուած 
են Վալէրէ մը՝ էլէ լար մը՝ Բրէվկր մը՝ 'Բլոտէլ մը՝ Աէն-(էօն—Բ i րս 
մը՝ {էուվ մը՝.

Կրնա յէ երկարել շարքը՝ տասնով՝ քսանով՝,
---  թնշ է տարբերութէլնը ուրեմն՝ սէրելէ Պարոն Պալար՝ քա

ռասուն տարէ առաջ դրուած քերթուածէ մր եւ այսօրուանէն մէջեււ 
1^նչ նոր յւստկան է շներով կը ներկայանայ այսօրուան քեր թողը՝, ՜Ի^նչ 
ու V' zz/îz առաւել կամ նուազ հ էն էն վրայ յ

--- 'Բառասուն աարուան էրերյաջորգ գրական փոթորէ!լներէն
վերջ, կ արելէ է այսօր հաշուեյա րգա'ր է նստէ լ։

Բոլոր ընդվզումներէն , տագնապներէն , գեղագիտական , ընկերա
յին , նոյն իսկ քաղաքական այդ բուոն պայքարներէն' նոր օրերու բա
նաստեղծը աւելի զօրացած , աւելի մեծցած կը ներկայանայ մեզի՛.

---ՀԵ՞նչպէս , կ՛՛ուղէ ի՞ք բացատրել աւելի պարզ ձեւով մը՛.
--- Երկ ու շրջանն ե րու բաղգատո լթէւնը շատ երկար պէտ է ըլլար *

Կխառնեմ էն ծ է համար կարեւորագոյնը՝, Կը թորհէմ թէ մեր օրերու 
բանաստեղծը աւելէ թորասյէս դէտակէց է էր կոչումէն՝ բանաստեղ- 
ծո լթէւնը անոր համար աւելէ էական [սնգէր մըն է :

Կր մտաբերեմ էնքզէնքս եւ էմ շուրջս հաւաքուած երէտասարգ 
բանաստեղծները՝ քառասուն տարէ առաջ՝. Աւելէ թեթեւութեամբ կը 
մօտենայէնք [սնգէ րնե բուն ՝ չեմ ըսեր թէ պե ր՚ճանք մլէն էր բանա սա ե ղ— 
ծութէւնը՝ ոչ ալ մ ամ ան g մը՝ բայց հաճոյք մը՝ դեղեց էկ հաճոյք մը՝. 
Ըսելու ձեւը կարծէք աւելէ կարեւոր էր քան ըսուածը՝. Ամէն պարա- 
գայէ քե ր թո զական ա բարքը չունէ ր ա յ*բ ծան րա կշէռ ՝ այն կենսական 
հանգամանքը՝ էնչպէս ունէ ան այսօր ամէն էրալ բանաստեղծէ հա
մար :

— Կը ՛կա բծէ՞ք թէ Մ ա լէ ր պ մը, Բ՛ասին մը, 'Լիքթօր Հիւկօ մը 
չունէին ույդ գիտակցութիւնը՛.

--- Հանճարներու մասին չեմ խօսիր՛. Բայց նոյնիսկ անոնց մօտ
ս՛ր ո ւես տ ի դո րծունէութեան դաշտը որոշ սահմանէ մը անդին չէր 
անցնէր : Մի հաւատաք խմ բալո ր ոլմն ե ր ո ւն , անձնականութեան դարն 
է մերը՛. Եր [սօս իմ մեր, արեւմտեան ստեղծագործութեան մասին, 
քիրանսսպի, եւ ոչ թէ Բ՛ուս իոյ : K քոօր բանաստեղծը էր էութեամբ կը 
մասնակցի իր գործին, անով կը լեցնէ իր կեանքը յ՜ 1Լմ էն ինչ է քեր
թուածը իրեն համար, իր աշխարհահայացքը, իր մտածումները, իր 
զղաց ո ւմնե ր ը ՛. Որովհետեւ այլեւս իւրաքանչիւր բանաստեղծի համար

Fonds A.R.A.M



• ԱՆԴԱՍՏԱՆ 7

անձնական , էւորունկ, ան տեղէ տա լէ ասլրոլմ մ ըն է, կառուցում մ ըե 
է բանաստԼւլծութ1ււնը։ կատակ չէ , կար ելէ չէ է/աղալ, կՀ ՛լծել։ ^Լ~ 
չալու կամ շ ր / / ա / ու , մահու եւ կենաց հարց մ ըն է։

ԷւրարանչԷւր բանաստեղծ էր մէջ կը կառուցանէ եղա 4/' աշէ՚ա րհ
մը :

1Լսով կ^երթանր կը մէանանր բանաստեղծէն ամենաբարձր ըմբեու- 
մլ.ն --- մոգ մ ըն է ան, տեսանող մը, սլա տ գա մաէւօս մը։

Այլ ան g բանաս ա եղծ ր / լալ ո լ , թերեւս րէ չ մը հեռուները դաց է։ 
Լա լ է որ ըեղէ բացատրեն այս բաները բուն բանաս տ եղծները։ Հար
ցուր ^ս էրե լէ Փօլատեան , կասլրէէլ Կրայէն^ Ան՛որէ Ա*արսէլէն :

--- քբ՝ան ա՛ս ա ե ղծ ո ւթէ լն ը , կ'' ըս է կա պր էէլ կ րօ ) ներ շն չեալ ղէրր
/i ը ստացած , ա՛յն շունչն է , որ կը թեւածէ տէեզերրէն վրայ ՝ մեզ 
կ ր շբԼա սլ ա տ է, մեղ կը լեցնէ... RuiCifi է? էհնսանիւթը ? Միտքը- 
^'"7 'նէւթական աէեղերրը. զայն կը տեսնեն, կը չափեն, կը տար- 
բագագր են ? կը տարրալուծեն դէ տ ո ւնն եր ը :

[բանաստեղծը հոն գտնուող միւո֊ք Q է որ , հողէն , շունչը   կ ոչև-
ցէր fît_ultu կ'ո*-զէ^ --- ?Լ1Լ վերածէ էւօսրէ , երամշտոլթեան ,
նկարէ, արձանէ։ fiiujg այս վերջէններն ալ նէւթական բաներ են։ 
U.j"', մ էջողների պատկերացնելու համար անն է ւթա կան ը։ կտրծէրներ 
են հնարուած՝ կորզելու համար տէեզերրէն մէջ մշտտ ՚էոյ այէ Միտքը;

Ո" Լ" I' կրմննե ր ը , բո լո ր տեսանողներն ու բան ա ս տ ե ղծն երը [Լա յն 
կը էէն առեն , [Լայն կ՝ երգեն։

ԳէաէՈր էն չ է Սուրբ Հողէն — Հայր, Որդէ եւ Ս* Հոդ[1 * այս 
•թ՚րջէնը միտքն է :

կրակէ սրբագործութէւնը   [[ողէզը որ 1լ ըմպէ արեւը, *Լէեյէէ
տողը. Ton règne est arrivé pur Esprit - նոյն լքււոքին փնտռտուրներն
են , նո յն կանչը , նոյն երթը :

1'ն չ որ օրէնակ անգլէացէ գէտունը [)՝ րւս ս է լ կը տեսնէ էր ա չրե- 
րով, [էէ մ պօն կը տեսնէ էր մ տրով։

Ս արգկութեան բարձրագոյն տէպարները բանաստեղծներն են ---
Աստս լածներ : Անոնցմէ էւրարանչէւրը աէեղերրը կը կառուցանէ
“կիղբէն մինչեւ. ‘Լերջը-,

ֆրանսական բանաստեղծութեան մ աս էն բաւականանանր այսրա- 
նա[ : կ ը ձդենր Լէ ւր—Ան տր է Ս ա րս է լը վերջաւորութեան : Անոր տեսա
կէ տները որովհետեւ, մանաւանդ արդէ >"JJ բանաստեղծութեան մա
լ՛: Էն , կը մօտենան մեր ե զր ա կա g ո ւթ է ւննե ր ո ւն :

Արձանագրենր կարծէրները մեր երէց սերունդէն ։
Ոկսէնր Կ- ԶԱՐԵԱՆ»^:
Առա [էն հարցումը, զո ր կ՚ուղղեմ «Տ ատր ա /լոմ է Հարսը?» է հեղէ- 

նակէն , հետեւեալն է .
--- թնչ է արուեստը ձեզէ համար ։
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8 ԱՆԴԱՍՅԱՆ •
— Արուեստը ճակատագիր է , կ'ըլլայ պատասխանը կտրուկ . . .
— ճակատագի՞ր ■ . . Այո՛ , կը հասկնամ . իսկ հայ բանաստեղծու

թի՞ւնը. . . Ի՞նչ կը մտածէր հայ բանաստեղծութեան մասին ։
--- Մեր հին գրականութիւնը, մէջն առնելով նաեւ այսպէս կոչ

ուած պատմագիրները, մանաւանգ բանաստեղծական է։
— Եղիչէ՜ն » Խ որենացքՀն՝ *Լ,արեկացքՀն • • •
--- Այո՛ I այդ բանա ստեղծութեան }պ\ա տմո ւթի *-նը դեռ. չէ դրուած

ել բաղդատական կերպուԼ չէ ուսումնասիրուած : Զէ րն որո չուած նրա 
հիմնական շեչաը եւ հայ ոդու առանձնայատուկ բնոյթը։

— ^այՅ ընղհանուր բնորոչումով մը ի՞նչ է այգ բանաստեղծու- 

թ իմնը :
--- Ըստ իս , նա' մանաւանդ ներքին լոյս է* Հսզ՝ արիւն եւ ճրադ։
--- Շատ լաւ , պարոն Հարևան , բայց կ\ընդունիր թէ այգ բանաս

տեղծութիւնը յառաջացած է հայ ժողովուրդին հետ , յեղաշրջուած է 
ան գարերու ընթացրին, Մէկգի ձգելով մեր հին չ^անը, կրնայի՞ր 

ինծի ըսել թէ ի՞նչ է տարբերութիւնը ասկէ 40-50 տարի առաջ գրուած 
մէկ րև րթուածի եւ այսօրուանին միջել,

— Գմուար հարց է, կարելի չէ մի րանի նախադասութեամբ 
ճշտել, լուրջ ուսումնասիրութեան է կարօտ. Որովհետեւ բանաստեղ
ծութի՜ւնը ձեւից , թերն իրից ել նոյնիսկ բո վանգա կո ւթի ւնիg չէ կաթ
ուած միայն, այլ այն անորոշ մթնոլորտից , այն բառերի տակ թար- 
նուած լոյս ի ել զգացման հասանրեերից , որոնց կարելի չէ ձեւակեր
պել, այլ կարելի է միայն ներրեապէս հաղորգոլել,

---  Բայց եւ այնպէս կարելի է ընդհանուր յատկանիշները գտնել,
--- Լա՛լ, ընղհանուր ձեւով կարելի է ըսել մեր նոր չ^անի բա

նաստեղծութեան մասին թէ' Պոլսոլմ մշակուել է մանաւանգ լէզուֆ 
գեւլհցկո՚Նթ-լրւՕնհրլւ վրայ հիմնուած րերթողական արուեստ , իսկ Կով- 
կասում' լեզու չկա՜յ..., Աբովեանը որ մեծ բանաստեղծ է, էթիկա
կան վէպը կառուցել է հայ տան նման աղրատ , սարերը գետն ի տակ 
մխրճած , ցեխով , րարով եւ թրիքով չինոլած նիւթերով , Բայց նեբսը 
հրաբուխ է, իսկական դիւցազներգական թավ։ ու թռիչր, Կարեւորը

•Հև՛/ է -
— Իսկ 1915^5- իվեր ■ ..
__ Հայ բանաստեղծութիւնը չատ նուաճումներ է արել անկաս

կած , բայց ոչ մէկ հրաբուխ չէ ծնուել : Պէտր է յիչել այն դժոխային 
շրջանը, որ կից անցանը , 1910-1914^ ոգեւորութեան մեծ տարիներ 
էին, Այն ինչ որ կար այն օրերին, եւ ինչ որ չկայ այսօր, հաւատրի 
եւ ինրնավստահութեան ա՛յն հուրն էր, ապագան յաղթահարելու ա՛յն 
կամրր, ստեղծագործութեան միջոցով կերտելու եւ կերտուելու այն 
պահանջը, առանց որոնց ո՛չ մի իսկակա^ գրական շարժում չի կարող 
դո յո ւթԼււն ունենալ :
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— Այո' t թէ՛ Պոլ un լ ել թէ Կովկասի մէջ՝ առաջին համ ա շխա ր հ ու
յին պատերազմ ը նաիսո րգող տարիներուն ՝ իրապէս գոյութիւն ունէին 
գրական շարմ՜ումներ :

--- 1իրա կանոլթիւն մշակելը մի բան է ՝ գրական շարմ՜ումը հա
ւաքական ենթա գիտակցութեան այդ անգիմագրելի պոռթկում ը ու- 
րի շ րան : Այսօր մենք ունենք հար լ,պ, աւոր տաղանգաւոր գրագէտներ ՝ 
"ր գրում են ամէն լե ղուով՝ մշակում են գրական բոլոր սեռեր ը՝ որոնց 
մէջ եւ բանաստեղծութիւնը՝ բույց հայ գրականութիւն չունենք : Այդ
պէս նաեւ նկարչութեան մէջ յ Լէ իայն երամ՜շտո ւթիւնն է ՝ որ բա g ա սու- 
թիւն է կ աղմում :

--- ՝կ՝ոլղէ(' ք աւելի բնորոշել ույգ երկու շրջանները՝ ըսենք ձեր
չ['Լաեը՝ եւ մե՛րը՝ այսօրուանը։

--- Ա՝/** շարժ՜ումը՝ որ ստեղծած էինք՝ մնում է յիշատակն լի ։
Վարուման ՝ Թէքէեան ՝ Աիամանթօ՝ Ահարոն՝ Թումանեան ՝ Տէր- 
եան ՝ մինչեւ Ջ ար են g ♦ ♦ ♦ յ

Սա՛ հայ բանաստեղծութեան նորագոյն ո սկէ շրջանն է»»*։
Յետոյ եկան պատերազմներ ՝ կո տ ո ր ածն ե ր ՝ փլուզում ՝ փո շիա- 

ցում՝. Փոշիների ել մ ո իւ ի ր ի միջից իրենց գլո լիւները գուբս ցցեցին 
l(J ո ր ենաց ին ե ր ի ն՝ րիալիթ Ան յ ա ղիեեերին ՝ Ար ո վե աններին հ՛ալածող 
տիրացուները։ եէսիսանձոփ՝ չարութեամբ՝ տգիտութեամբ լեցուած 
կ արմ՜ապետները ՝ լր ա գր ո զն ե ր ը ՝ կուսակցականները •

--- Արտ bll՞ մասին է ձեր ըսածը՝ Ափիլռքթ թէ Հայաստանի ♦ ♦ .
--- Երկ/Հւսն Էէ*** 'fi ու ղտքա էչան ը տիրեց մշակութայինի լիրայ՝

թէպէտ եւ ամէն մի միջատ մ շա կո յթի մասին է բարբառում : Այդ 
ԱԷ^Ա J մ անն ե ր ո ւմ ՝ ես հասկանում եմ ՝ որ նոր սերունդը ՝ շնա յած իր 
ձիգերին եւ տ ազան գի ե , հասակ չի կարողանում նետել »

--- Ան չ ընել ուրեմն՝ սիրելի պարոն Զարեան ՝ դիտենք որ գմուա-
րին են պայմանները՝ թէ այստեղ եւ թէ մեր Հայրենիքին մէջ՝ պէ^սւք 
է յուսահատ իլ։

--- Էէ1^1^*՛ Այստեղ տարագիրներ ենք՝ բայց չմոռնանք որ Տան-
թէն ալ տարագիր էր,,»։ Հայ երիտասարդ բանաստեղծները՝ եթէ 
արտաքին էլ նեղ անհատաէլան մտահոդութիւնները մի էլողմ նետեն , 
Ai., քս^աբսրր , լսեն իրենց մէԼ բոցկլտացող հուրի ձայնին , կարող են 
մեր գրականութեան մի նոր եւ լուսաւոր շրջան ստեղծել։ Արտահա- 
լաստանի աղատ պայմաններում , անկաշկանդ , նրանք կարող են ստեղ
ծել նոր արմ֊էքներ , նոր ձե ւե ր ո լի ել նոր մ օսէեց ո ւմն եր ով ա ր տա բս բո— 
ուած՝ եւ նոր աշխարհազգացումով լեցուած ։ ^Արա համար նախ եւ ա- 
ր>աջ պէտք է հաւատք ՝ իսոնա րհ ո լթիւն ՝ պաշտամունք։

Ա»յն եր էշի բներում ուր էկա J պա՛շտամունք մեծերին՝ ուր չէլա լ 
ղուրգոլրանք եւ սէր չկայ ստեղծագործութիւն ։

Պէ աք է հ ր ամար ո լել նեգմ աո լթիւն ից ՝ մէկը միւսին նա խանձելու
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Հայկ*սկան բնածին թերութիւնից : է էի՚^^՚Լ լսյյնախոհ ՝ վեհանձն ՝
եւ՝ մանաւանդ , թռթ*լ՝ ճախրել իմանալ՝.

Պէուք է համ ախ մ բ ուել՝ խօլաբար ոգեւորուել՝ իմանալ ել յ՚սնգըգ-
նել :

***
Հ/,մ“ ա ՝ որ ե • իէարեանը գծեց շրջանակը կեանքին՝ որուն մ էջ կը 

ստեզծագործեն մեր բանաստեղծները՝ մօտենանք բուն հարցին՝ ա[,րէի 
բան ա ս տ ե րլծ ո ւթեան :

Մեր հարցումներուն իբրեւ պատասխան Ահարոն մեզի տրամա- 
Գ1'^3 նամակ մը՝ զո ր կը հրատարակենք ամրո զ^ո ւթեամր :

Ս |ագաղաթներո/_ե հեղինակը այսպէս կը ներկա յանէ իր տեսակէտը։

ԱՀԱՐՈՆ
Ազնիւ ել "իրելի..........
Ս եր բարեկամը՝ որ յոյմ շնորհալի է՝ տեւական խարխափումի 

ձը մէջ է Մագաղաթներուն միգամածին չոլրջ՝> Տազանգաւոր մոլո
րանք մը՝ որ ուրիշներն ալ մոլորեցուցեր է*

Սակայն՝ խաւարային շօշափումը իր քնարահար մաաներուն 
տուած ըլլա լ կը թուի տեսակ մը երանգ՝ որ գրեթէ անճանաչելի կը 
դարձնէ զանոնք՝. Տեսակ մը ցայգային սարսուռ՝ որ՝ կարծես՝ կը 
ցնցէ իր ասպետական հասակը՝ ինչպէս ՝ ահա՛ ՝ տե՛ս՝ աշնանային 
հովը պատուհանիս դէմի բարտին։ ^)րանսու հլ,է մը աւե լի աղուոր ♦ • ♦ 
եւ Հայուհիի չափ գեզաճկուն ՝.

Արդ՝ թնչպէս կ'ԸԼԷաJ որ մեր տաղանդաւոր բարեկամը կը պնդէ 
‘իո ւրեանական լարին մինչեւ այսօր գոյութեան վրայ՝ երր անիկա՝ 
բարդ ել րազմադիմի նուագարանի մը մէջ՝ հազի՜ւ նշմարելի մազի 
թելի մը պէս է։ Ե1- իր ^բդը հազի՜ւ լսելի' տիեզերական
խմբերգին մէջ՝ որուն հասած է պերկայ (ա՝յլ միշտ ստորերկրեայք բազ
մահայն ել բազմալար քերթուածը։

Ե" ՝ անձնապէս ՝ շատ կը սիրեմ ՝ կը պաշտեմ Պետրոս ՜իուրեանը։ 
Եւ ի տղայ տիոց՝, ^‘ոտըյլիւղի վարմարանէն ուխտի կ՚երթայի իր գե
րեզմանին։ Ու 1Լ[,այ> ոլ[՚1,ե պատանիիներոլ նման՝ քառեակ
ներ կը գրէի : Սու կայն ՝ ի՜նչ կասկած որ Մագաղաթներ,,^ դար է այմմ ։ 
Եւ՝ անտարակոյս ՝ առհաւական արձագանգով մը՝ անոնց անդուն
դին մէջ՝ յալերմապէս ՝ նոյն ծղրիդին երդն է՝ նոյն սկզբնական ճա- 
խա րա կս,յ[,ն լարը, որովհետեւ, աււանլյ այդ երաժշտական երիզորդին, 
շ1լ՚“յ երդ կամ քնար-, Անիկա, ստուգիլ, անկորնչելի բներգ մըն է։ 
Պկտք է ունկնդրել գիտնալ, պէտը է ականջ տալ այգ ա շիւ ա րհն ե ր ո ւն 
կուրերին, ուր ՍՈյ ն ադան է Որ կ^երգէ կամ կո լ լա յ :

Ինչո՞ւ աբդեօր կզանգիտանա յ մեր իմաստուն բարեկամը, որ, 
“•jJ-J, րերթուաե մը սրտածնական չէ, այլ հոգեծնական: Այլեւս
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p ՕւնաԱՍււեղծ-մ՚արդուՍ ամբողֆ քւմացա’կանու,թ1ււՅւն 'է որ ) իր հհրրուա- 
ցոլմներով ել արտաւյոլարումներո '/> ՛ԱԼ մասնակր^ քերթուածի մր 
յօրինման գաղտնածածուկ աշխատանքին ։ Սիրտը՝ հոգին ել միտքը՝ 
համաձուլոլած գմոխային կրակներուն քուրային միի՝ եւ թափուած 
նորաստերլծ աշխարհի մբ կաղապարին մէջ՝. ԷԼ յ լելս ՝ չկաJ մերկամար- 
մին զգացում : Այսինչն' ինչպէս կայ բողկ մը կամ լոլիկ մը» » • î fi այց 
եոյն ւքշ1ՌԱ1(յ11յ ել mflQlllJljfiuin զգացումը կ^անցնի հազարաւոր պրիս- 
մակներէ՝ ընդունելով բիւրաւոր ձեւեր ել գոյներ ՝ որոնք չկա լ էն 
մինչեւ հիմա՝ եւ որոնց ծնունդ տուաւ՝ անշուշտ՝ բանաստեղծին ա- 
րարչական ձեռքը։ Ինչ ալ եղած ըլլան կարծիքներն ու վճիռներր ՝ 
մենք՝ այլեւս՝ բարգ մեքենայի մը կնճռոտ ել առեղծուած այ ին մե
քենավարներն ենք՝. Պ-ուն խորապէս տեղեակ ես որ իմացականութիւնք 
հասած է կէտի մը՝ որմէ անդի՛ն ՂգլՒԻէ անէութիւնն է՝ մամանակէն 
եւ միջոցէն գուրս: էլ ամէն ճշմարիտ ա րո լես տադէտ' մամանակէն 
ու միջոցէն գուրս կը ստեղծագործէ ՝ թերեւս ուրիշ մամանակի ել 
ոլրէշ համար ։ Ոնրիշ մարգերու համար որոնք՝ անկասկած ՝
պիտի գան : Ձեն կրնար չգալ » » » ա յլապէս բանաստեղծութիւն ր ու
նայնութեան մէջ առյալէտ պիտի կորնչէր- Մինչդեռ անիկա սկիզբ 
մ ըն է անընդհատ ' մաթդ-ասւոոնսւծ նպատակին համար .

/։5<չո լ չի ն չմարեր մեր բոցավառ բարեկամը՛, որ բանաստեղեր , 
անվրէպ կը հպի իր միջաւ] այ րին եւ իր ժամանակակիցին, ինչպէս 
եիեեռնակին թելը ^ոլրերուն կամ հողին գուղձերուն : Սակայն ,
<7' կրնար կանդ առնել՝ որովհետեւ յաւիտենականութեան համար է 
իր մեկնումը , ինչպէս եիեեոնակին թեւը երկինքի կապոյտին համար : 
Հրաւէրը անդառնա լի է ել ճակատագրական :

Պիտի փափաքէի որ ան անդամ մըն ալ կարդար «Իանաստեղծը 
կ' աստուածանայ» տաղտ շրջանը : Ե լ դիտեմ ո ր երբեք չէ կարդացած ՝ 
ինչպէս ամէնքը՝ անոնք որոնք գրեցին նոյնիսկ- Ի՜նչ ողբերգութիւն։ 
Իր հաւատամ »»» մեր բարեկամը պիտի կարդայ տակաւին : Ան' 
ինքնաբոյս տաղանդ մը որ չի կրնար ճանչնալ ինքղինք՝ եւ՝ տարօ
րինակ կերպով՝ ուրիշներուն վրայ իր ես ին բազմապատիկ ձեւերն են՝ 
զորս կ>ուզէ տեսնել շարունակ :

Եւ միանգամ ընդ միշտ պէտք չէ մոռնա լ՝ որ արուեստագէտը եր 
բեք բարձր չէ իր մողովուրդէն ՝ զինք ծնանող համայնքէն։ Երբե՛ք։ 
փողով ուրդն է ՝ ա՛ ղղն է որ բարձր է ՝ որովհետեւ անիկա պարունա- 
/լողն է ՝ իսկ իր զաւակը' պա րունակեա լը յ Հքնող պատճառը Ւր ծո րէ՚ն 
մէջ անստեղեօրէն ունի կատարելագոյն եւ աղնոլադոյն տիպարը', թևք՝ 
մի շտ ն ա խ ապա տ ի ւ ել դե ր ա զան g :

Սակայն ՝ արուէստի գործ մը, ինչպէս որ է եւ պէտք է որ ըլլայ , 
կրնայ բարձր մնալ իր միջավայրէն , եւ անմա տչելի ՚Ր! 1ա1 ի [՛ մամա- 
նա էակիցներուն : Կրնայ չհասկցուիլ իր ուղեկիցներէն : Ասիկա գե-
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զարուեստ ի դարաւոր պատմութիւնն է*. Ահ՚աւասքւ կ ին չւմ լ արուեստի 
գործը կր գլէ կնանցնի իր ժամանակաշրջանը ՝ ու կը նե ա ո լի ա նչԸր. 
ւսեաին մէջ* Ահաւասիկ ինչո* լ ամբողջ մողովոլրգ մը կրնայ խաչել 
իր արուեստագէտ զաւակը՝ յետոյ զայն պաշտելու համար*. Ահաւասիկ 
իեչւմւ անկարելի է գրեթէ սահմանել արուեստագէտէ ու արուեստի 
գործը՝ որովհետեւ՝ հակառակ բարձրաձայն ել հռետորական հաս- 
tniumումն tîր ո ւն ՝ կարելի չէ ղանոնք սլայմանաւորել ո ե լէ տուեալով*. 
fl1- ըսենք պարզապէս ՝ նախասահմանուած երեւոյթներ ՝ տեսիլներ 
կամ զւրյոՆթ-իւննհթ անոնը , անյայտ սլատճառէ մր ա րձա կո լած դէ- 
ոչի անյայտ ն սլա տակ մը*, f] լ հասկնա լի ըլլա լա֊ համար կ՚ըսենք՝ կամ 
սոսկ բան մը ըսած ԸԷԼաԼու֊ համար՝ թէ արուեստի գործին նպատակը 
գեղեցկութ-իՆնքւ է: Մարդկային հոգին՝ Որ այգ գեղեցկութեան ճամ
բա նե ր էն կ' ե ր թայ գէպի ան մ ա հ ո ւթի ւն *

Ջերմագին զգացումներով^ ԱՀԱՒՈՆ

❖

Ալ ահա՛ ՝ եւ՝ ինգրււյ առարկայ Փարիզահայ քերթողները*

Դ- ՃԻԶՄԷՃԵԱՆ

--- Ը^նչ էր բանաստեղծութիւնը քեղի համար քառասուն տարի ա-
ոաջ ու ի՛ն չ է հ իմա ՝ ս իրե լի ձ իղմ էճեան *.

--- ՛կարելի է էջեր տ րամ ա գրել սլա տաս իւ ան ելու համար այս հար
ցումին : կարելի է նաեւ որեւէ ընելիք չունենալ*. Ար գար եւ բանաստեղծ 
ր չլա լ ել բանաստեղծութիւն բացատրել (կամ նկարիչ եւ նկարչու
թիւն՝ երամիշտ' եւ երամշտութիւն եւն •') երկու բոլորովին տարբեր 
բաներ են՝. Առաջինը' կը յատկանշէ ստեղծման Ulqiy^/ կատարողը 
բանին առթիլ*. Եր կրո ըգը հոգեբանը՝ ընկերաբանը կամ աւելի 
ճիշտ' յեղագէ տ ր : Եթէ կ 'ո լզէք' աւելի վար աստիճա նլ, մը վրա յ ՝ 
այն' որ գրական ,քննադատ 1լ անուանուի : fi անաս տ եղծը ի րաւունք ու- 
նլ, ըսել ու թէ ինը միայն կը գրէ ըսւո իր ա րամագրո ւթեանց : *իեղե ց՝կտ- 
դէտը կրնայ երբեք բանաստեղծ չըլլալ * Համ աղբ ել այս երկու կա
րո դո լթիլննե րր կ ենթադրէ' տալ բանաստեղծին գեղագիտական որոշ 
պատ րա ստութիւն եւ դեղեց կա դէ տ ին' գրական արման իք յ Հեորմ ւ ՝ սա
կայն այս բացարձակ եզրակացութիւնը ինծի կ ի րառկելէ' 1լ ուզեմ 
տրուած հարցումին պատասխանը տալ' ակամայ ղ_մբա խտաբար ին
կած ր լ լա ( ո վ եզրակացութեանս լ,,,կ ս ահ մ անն ե բուն մէջ֊,

ճչդում մը սակայն։ Ձեմ ուղեր իյնալ րնդհան ր ո լ/մ ի ւնն ե ր ո լ ա շ- 
քսարհր որ ճչդըիտ ոչինչ կր ներկայացնէ : Այդ պարագային «օդին 
-Դի» գործածուած բառերն ու ա րտայա յտո լթիլննե ր ը կրնաք առնել 
ել տանիլ ձեր ուզած ո ւղղո ւթեամբ *. ո բչանք կը զգամ իրերու մօ-
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տենւսլոլ. այղ ձելէն որ դիտական րլլալկ հեռու' պատասխանն է սա
կայն բոլոր անոնց որոնք բսԼլհք մր չունենալով հանդերձ' կը յաւակ- 
նին բան մ ը ըսել յ [էնդհ անր ո t-fif՜ի ւնն ե րր միայն ի մա ս ա ա կն ե ր կը սլատ- 
բա ս տ են « « ♦

--- Ո-ւ֊րեմն հարկ կ որ հիմա մօտեն անք բուն հարցին :

--- Կարելի չէ , տրուած հարցումին աոթիլ, որեւէ կերպով նման
րաղգաաութիլններ կատարել առանց հասնելու անել եզրակացու
թեանց : Եթէ դիւրին է խօսիլ այսօր' այսօրոլան տեսակէտներու մա- 
"ին 1 զմոլար է սակայն դէպ/1 ետ ակնարկ մը նետել երէկոլան ըմբրո֊ 
նումներուն վրա լ' առանց ղանոն ր փոխելու լի շատակներոլ ել զգա
ցումներու աղդեցոլվմեան տակ : Բաղդատութեան երկու եզրերը հա
ւասար պայմաններու մէջ չեն գտնուի ր' բաղդատաբար ինծի' այսօրն 
եմ, Մէկը ներկան է ու ես' անով, Միւ-ը անցեալ եւ յիշատակ մը,

Բնական է սակայն որ ամէն ինչ կը փսխուի եւ աւելորդ է րսել 
որ ամէն ինչ փսխուած է , Փսխուած է նախ ենթական , երէկէն մինչեւ 
ա յս օր տարիքին բերած բոլոր առաւելութիւններով , Փսխուած է ըն
կերային կեանքը' առանց որուն կարելի չէ ենթական սահմանել :

Բայց կեանքը կը մեկնի զգայականէն' ըլլալու համար խորհողը : 
Մեր պատկանած ընկերութիւնն ալ , իր կարգին , մեկնած է րօմանթիք- 
էն, արեւելք հասնելու համար այսօրուան դիտական մեթոտներով եւ 
բարդութիւներով լեցուն թ-էք նիք մարդկութեան , արեւմուտքի մէջ : 
Եթէ ճիշտ է --- անշուշտ --- որ անհատ մը կը կրէ ընկերութեան դրոշ
մը' որուն կը պատկանի , մենք ուրեմն քալած ենք հայ ընկերութեան 
հետ' արեւելքէն արեւմուտք, ել կազմուած' օրուան իմացական եւ բա
րոյական պահանջներուդ զուգընթացաբար , Եթէ արեւելքի մէջ հայ 
ընկերութիւնը գրեթէ ինքնակալ էր , նոյնը չէ սակայն իր գոյութիւնը 
արեւմուտքի մէջ' ուր հսկայական քաղաքակրթութեան մը բոլոր 
ծանրութիւներըկը ճնշեն իր վրայ, Հսկայական քաղաքակրթութիւն' 
որ աստիճանաբար կը չփոթուի միջազգայինին հետ' մտքի եւ թեք- 
նիքի մարզերուն մէջ ի մասնաւորի , Մենք' այգ քտղաքակրթոլթեամբ 
շաղախուեցանք :

Երէկ մանուկ էինք կամ պատանի, մեր միջավայրին մէջ: Այսօր’ 
օրուան մարդը' երր միջավայրը մերը չէ: Երէկ տպաւորութիւններ 
էին միայն մեր տեսակէտները որոնց մէջ անհատականութիւնը կր 
պակսէր' ին < պէս ամէն պատանիի , Այսօր բոլոր հարցերը կր ներկա
յանան զանոնք տեսնելու նոր ձելերով եւ մեթոտներով որոնք մեր մտ- 
մանակաշրջանին կր պատկանին : Պտտասխանեշ անոնց' կ'են թոպրէ տե
սակէտ ունենալ որ տպաւորութիւն չէ այլեւս այլ անհատականութիւն' 
կազմուած ինչ ձեւի տակ որ ներկայանայ ան, նոր տուեալներու ել 
պայմ աններ ո լ. մէջ,

Ուրեմն կայ պատանին կամ երիտասարդութիւնը սկսողը' երէկ-
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ուսւն ընկերային կեանքին մէջ*. ^tuJ անհատը այսօր' այսօրուան պայ- 
մաննե րով շաղա խո լած ■ Երէկ' ա ւան դա պա շտ եւ pOlTuitip-jlf մ իքա— 
•էտյրի Ը ‘^էջ ուր կեանքը կը յա յանուի իր բնական եւ նախնական 
ձեւե րով , ըսել կհուզեմ , րնդհանրապէս հաւաքական յուզումներու 
արտայայտութեամբ y հեռու թե քնիք y մեքենական եւ ինչու չէ y գի
տական ըլլալէ , տղան y պատանին y երիտասարդը y ես կամ մենք' կը 
հանդիսանանք մեր երեւակայութեամբ եւ զգայական վիճակներով*.

Եթէ ըեկևր ութն ան g յեղափոխման աստիճաններուն վրայ y մեր 
ե րէկուան կեանքը իբրեւ, աւանդապաշտ եւ pOlfանթկք1 կը կանխէ դի
տական աստիճանը y ն*ւյնն է նաեւ անհատին համար*. Զգայականը կայ 
նախապէս *. frfորհողը ,մ տածողը y տրամաբանողը վերքը կուգայ*. կեան
քը' ինչպէս ըսի \ կը սկսի յուղողական վիճակներու գոյութեամբ' 
ըլլալէ առաք խորհողը :

Այս պայմաններուհ, մէջ ուրեմն , երիտասարդը որ ես կամ մենք 
մեր ամբողջ զգայական վիճակներով դրուած' համապատասխան ըն
կերային վիճակի մը մէջ-. Շրջապատուած' գրեթէ միայն բնութեամր 
ուր կը պակսէր մարդկային արտադրութեանդ դրոշմը՛. Բանաստեղ
ծութիւնը միայն ու միայն զգայական վիճակ մ րն էր , որով կը յայտ- 
նուէո բնութիւնը ամէն տեղ y իրեն ի մասնաւորի մեծագոյն տուեալով 
որ սէրն է : Ա տածումս ուրիշ ձեւի մը արտայայտելով պիտի Ը“ԷՒ' "P 
բանաստեղծութիւնը ՒնթԱւկս1յԱւկսւԹ էր պատանի տարիքի մը մ էք ուր 
րնդհանրապէս ղդացումներր առատօրէն կը յորդին ամէն բանի տո
թի լ հ Զգայական այդ աշխարհին կեդրոնը կը'կազմէ ենթակայ ի ս կ' որ 
չափանիշն է ամէն բանի *. ք^անաստեդծո ւթիւնը էկօսսւնթ-րիք է*. Այդ 
տարիքին մ էք ամէն պատանի քիչ մը բանաս տեղծ կը դառնայ *.

Կեանքը փոխուած է այսօր*. Ան ի յայտ կուգայ քաղաքակրթու
թեան մր ժամանակակից ձեւերուն մ է քէն' բոլորովին տարբեր հան
գամանքով մր : ԱՀն փոխուած է անհատական ել ընկերային գետիննե
րու վրայ • Ընկերու\թիւններր կր ներկայանան մեղի տարբեր Աթ-րկւք- 
թփւ֊թ„</ մը : Անհատին դերը փոխուած է : Ան պաշտօն մը կը լրացնէ ըն
կերութեան մէջ որ դարձած է դե րազանց տպէս մասնագիտական եւ 
թեքն իք : Գիա ո ւթիւնը կը տի րապետէ ամէն մէկ մա րզ[, մէջ ու J/Լ1 տա
րածս լի մոլորակներու միքեւ կատարուելիք ճամբո ր դո ւթի լէւներ էն' 
մինչեւ ծ ո վել ալն յատակը*. Աէրր ՝կո րսնցուցած է իր լ1Օւքսւ(ւյ>|ւսւքՀ/ եւ 
ոարձած շօշափելի : Ատաւորական մարզերը կր դառնան փորձառական 
կամ առաւել եւս կր մօտենան կե՜անքին' զայն իր յայտնութեանց մ էք 
ղրկելու համար*. Արժէքներու. աշխարհ մը ստեղծուած է որ կը պար- 
ասւդրէ ինքդ ինք : Երէ կո լան երիտասարդը մեծցած է իր կա բդին *. Անո ր 
մէջ զգայական աշխարհը տեղի տուած է աստիճանաբար ընկերային 
ուժերու պա րտադրումի^յ եւ արդիական պահանջքներու առջեւ*. Կազ
մուած է «ընկերաց ին)ը անոր մէջ*, քձայց «ընկերային) ը այսօրուան
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ընկերութեան Ան ստացած է այսպէսով ա ռար ա կա յա կան կեցուածք 
‘‘f 1՚ր օրերը յա ա կանչող դրական ել զի տա կա'ե քաղաքակրթութեան
•‘Ը մէջ՝ "ւր ա լանդո լթի լեն ե ր ը աւանդած են իրենց հոդին ։

քաղաքակրթութեան մը այս ըմբռնումը կարեթ, չէ անտեսել երբ 
կ՛ուզենք խօսիլ այդ քաղա քակր թո լթեամբ յատկանչոլած ել անով 
յաականչուող որեւէ երեւոյթի մասին : Բանաստեղծութիւնը' ո չ միայն 
ընկերային երեւոյթ մ ըն է այլ կը յաականչէ քաղաքակրթութիւն մը 
t-ր արտայայտութեան ձեւերաԼ՝.

Հարցը արդէն ինքնաբերաբար գրուեցաւ մէջտեզ ոլ կ'եզրակս,- 
ցԸ՚՚եմ : Ինծի համար բանաստեղծութիւնը կամ անոր մասին ունեցած 
տեսակէտս ոլրիչ բան չէր կրնար բրախ եթէ ոչ կեանքի պարտագրած 
օրէնքներուն մէկ թէէ[իւ] թանթ,,' որ J-ամանա կաչր թոն մը կը մատնէ 
ւսնհււուվւ կե՛տն ր էն

Երէկ, երիտասարդ' թօմանթ իք եւ աւանդս, պաշտ միջավայրի մը 
բանաստեղծութիւնը միայն զգացում կրնար Ըէէա'Լ*
Այսօր՝ երբ ամէն ինչ ստացած է առարկայական ալռեէք մը' բա

նաստեղծութիւնը չի կրնար այլեւս զգացումներու ընթացքը ըլլալ 
որով երիտասարդ կեանք մը պիտի յատկանչոլէր ընդհանբապէս , ա- 
ւանդապաչտ հայկական միջավայրի մը մէջ մ ասնաւո րա պէս .. Ան' 
բնութիւնը չէ հիմա քանի որ մեծ քաղաքներոլ մէջ բնութիւնը կր 
պակսի մինչ անոր տեղ կը խայտան մարդկային հանճարի բոլոր ար- 
տ,լ՚յ։“յաոլթիւնները-, Ալ բանաստեղծը՝ գիտունը՝ իմաստասէրը կամ 
թեքնիսիէնչյ այդ նոյն քաղաքներուն հաւասարապէս քաղաքացի բնա
կիչներն են: Կր պակսի սոխակը: կր պակսի նաեւ լուսինը' նոյնիսկ 
, իա լուս ին դի շերով' ելեկտրական յոյսերու բազմագոյն ել բազմաձեւ 
հոսանքներուն առջեւ: Բանաստեղծութիւնը ուրիշ մ տահ ո դո լթի ւններ 
ունի որոնք կուդան նորագոյն կեանքի նորագոյն պայմաններէն : Ան
բանս, ս տե ղծա կան բան չկայ այլեւս ■ Բանաստեղծութիւնը կարելի է 
գտնել ամէն բանի մէջ՝ նոյնիսկ ամենս, յետ ին թէքնիքին' որով շրջա
պատուած է կեանքը : կր բալէ զայն տեսնել ՝ գտնել ու ապրիլ միայն :

H Ւ^չ էք քօ,ն աստեղծոլթիլնը քառասուն տարի առաջ : թէ ի՞նչ 
է այսօր : Այս տոթի, տուած բա g ա տ ր ո ւթ ի ւնն ե րս կը հաստատեն թէ 
քառասուն տարի առս,ջ ան ամէն ինչ էր' առանց բան մը ըլլալու: fl- 
րովհետել իւրայատոլկ գոյութիւն մը անպայմանօրէն ձելաւորման կք 
կարօտի ել ատով միայն իլրայատուկ դոյ ութ իւն է: Այդ ձե լա լո բումը 
կք սկսի այն պահէն Որ անհատը իբրեւ խորհող կը յայտնոլի: Մինչ 
1ս.1Գ՝ ղգայական աշխարհ մը' որ իր տիրապետող հոսանքին տակ չի 
կրնար տեսնել իրմէ դուրս' բանաստեղծութեան «անհատականու
թիւնը^ :

Այսօր ՝ բանաստեղծութիւնը է այն' ինչ որ է : կարծես զտած ըլ- 
!այի դի՛եք իմացականութեանս մէջ ուր իբրեւ սփնյիթէ մը կ՛՛ապրի ան :
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Ը"ել կ՛՛ուզեմ' բան մը որոշ, յստակ, ձևլ ւսւլա!)' որոնցմով պիտի 
յատկանշոլէր որեւէ գոյութիւն' որովհետեւ բանաստեղծութիւնը 
դոյ ութիւն մըն է ինչպէս ո րևւէ արուեստ՝. Ու֊ հոն' ուր կայ որեւէ դո- 
յոլթիւն կայ «Հ/ ւրա յ ա ա ո ւկ^>ը : Երէկ' ան տարածուկ ու տարտամ ՝ 
հոսող բայց անձեւ զգացում մրն էր միայն՝. Աշխարհ մը ամբողջ որ 
ծնունդի եւ ւ\՝եւի կը կարօաէր : Ան ստացած է այսօր բացառիկ ար J-Էք 
ձ' Ը ՈԼ[՚խ բա ղմաթի լ ա ր J է քնե ր ո ւ կողքին' ո րոնց ամբո ղ^ո ւթ ի ւն ը կը 
կազմէ իմացական եւ իտէալ այն աշխարհը որուն մէջ որեւէ հալաքա- 
կան ութիւն կնւղէ գտնել իր գոյութեան պատճառը եւ տեւելու կամքը 
մա ման ակի ընթացքին :

Բանաստեղծութիւնը՝ այսպէս՝ եկած է ենթակայականէն առար- 
կ ա յա կան ին ։

***

8- ԿՈՍՏԱՆԴԵԱՆ

---  բանաստեղծութիւնը քեղի համար յ

---  Խօսելով իբրեւ բանտ ստեղծ , կ՛՛ուզեմ շեշտել թէ նավս ըտն բնտս-
տե,լծելու նեբըին մզումը, բանաստեղծ լինելու դե,լ անգիտակից հա
կումն ու տենչը' կալ, բանաստեղծութեամբ յափշտակուած , բանաս֊ 
տեղծոլթիւնը իբրեւ հոգեկան վայելք բո Լ" [՛ աը ո լե ս տն ե ր ի g վեր դա
սող, ուշադիր ու մո լեռանդ ընթերցողը-.

Արդ, ի՛՛նչ էր բանաստեղծութիւնը ը(1թ-եթցւ1զ|ւ համար՝.
1 *-- *Լյախ եւ iiuuu^ անձնամոլ ոլ զուտ զգայական վայել\ք) 'երբ

ձի քերթուածի մէջ գտնում էր իր անձնական փորձառութեան' “իրոյ ՝ 
՚լ2տխ կարօտի , բերկրութեան , À* կամ թաքուն յոյսեր ի ան բա ր բա ռ 
դոյոլ-թի*-1յԸ յայտնաբե րուած մի քանի խօսքերի վեհ ու կախարգ 
յօրինուածքի մէջ որոնք լուս՛աւորուած ու իմաստալորուած ՝ իր 
նեղ ո' սահմանափակ կեանքի միջակութիւնը բարձրացնում էին մարգ- 
կային ճակատագրական մենութեան առեզծոլածին ՝.

2*--- Ապա՝ բանաստեղծութեան մէջ նա գտնում էր կեանքի զուտ
նիւթական կա ր ի քնե ր ի g ու ապրումներ ից վեր ձգտող մի ներաշխարհ ՝ 
անհ ուն կա ր ե լի ո ւթիւններ ի մի անջրպետ ՝ ուր բառերի հրաշագործու
թեամբ՝ իր զգայական լոյծ ու մեղկ զեղումները յանկարծա՛կի բիւ
րեղացած լուսացոլք գոհարներ էին՝ եւ ուր լերկ մտածումը ընգոստ 
երանգալորո լած , մ՜այթքու-մ էր արեան բեաղգական լոյզեբով՝. Բա- 
ն ա ս ա եղծ ո ւթ ի ւն ը կա ր ելի ո ւթի ւնն էր մարգոլ հողածին ու գետնա- 
քաբշ ծանրութիւնը բարձրացնելով հաղորդակից դարձնելու գաւրս- 
փարի \եւ գեղեցկի ներ գա շն ակ ո լ ան բա՛մ֊ ան գոյութեան'. (ներ
դաշնակ ել ան բամ՜ ան ՝ երբ մարմինը 1ւիւոս,'կից է հոգու կարելիութիւն— 
ներին, եւ հոգին գիտակից է մարմնի կարեւորութեան} ՝.
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3 •— Ու֊ վելիապէս ,բանաստեղծութիւնն էր այն ո բ վանդավառում 
Հբ ' ո [' յափշտակելով նրան իր կեանրի ամենօրեայ ու սովորական հու- 
'"Խ> փոխադրում էր նրան իր [un րունկ ինքնո ւթե ան , իր թաքուն կա- 
բելիութիւնների , իր անգիտակից տենչերի ա!լնայայտ ներկայութեան՝.

U սղական մի ոլորտ ուր այն ամէնքը , որոնք մինչ այդ քաոսային 
կին ու շփոթ ) տ ա ր տ ո ւմ կին ո լ անորոշ դաոնում կին ալ ելէ քան իրա
կան , միակ ի ր ա կան ո ւթի ւն ը որին ա լոք կր դիտակցիլ ու հաւատալ» • »

Բանաստեղծութիւն էթ ni/jCl ււթ ներշնչում* էր :
Այսօր ենթադրում եձ թէ այղ ներշնչումներով կր որ ընթերցողը 

tiի օր բանաստեղծ դարձաւ » . .

պարագադ մասնաւորաբար հետաքրքրական կ բանաստերլ- 
ծոլթեան մասին, մեր այս Զրոյղի' 1 ս ի ր ե՛թի կոստանդեան ։ հփ-
տեմ որ նաիյ քան հայ բանաստեղծութեան քոլ մօտեցումդ , մօտկն 
ծանօթ կիր արդէն եւրոպական բանաստեղծութեան , մասնաւորապէս 
ան դլի ա կան ին :

Ամ բոՂ^_ ուսումդ օտար լեզուով ընելէ յետոյ, մտար հայ դրակա
նութեան պարտէզէն ներս, մայրենի լեզուին հազիւ տեղեակ՝.

է,աա հետաքրքրական էր ուրեմն գիտնալ թէ ինչպէս տեղի ունե
ցաւ այդ մուտքը, ինչ փուլերէ անցաւ յանգելու համար այս բիւրե
ղացումին :

--- Այո ծանօթ էի անգլիական բանաստեղծութեան կար կա/լուն
՛էՀ ձ քերին , մ ինչել \Տ)րդ դարի վերտերը : իսկ ֆրանսիական քերթողու
թիւնը ինձ համար լրացնում էին երեք անուններ' Վ. Հիւկօ, Ա» Լա
ւէ'արդին ել Ա . Ա' ի լսէ յ

(Զարմ անալի է նկատել որ թէպէտ լայնօրէն ծանօթ էի Շ է լի ի , 
կիտ սի , ի այր ընի , եւ Բրաունինգի դո րծերուն , այդ շրջանին ազդե ցու- 
թիւնը դալիս էր մասնաւորապէս հայկական աղբիլրնե ր ի g ՝. *իուցէ այս 
բացատրուի այն մոլեռանդ սիրով որ ես տածում էի դէպի այն բոլորը 
որ հայկական էր} յ

--- 1930/'ե առաջին քերթուածս , ո ր ը սպասածիս հակառակ ,
ոչ "քի մեծ դարմանք ու սքանչացում պատճառեց ՝. Ոչ ոք նկատեց 
այԽ հրաշանման այլակերպումը որով ընթերցողը բանաստեղծ դար
ձաւ,   ին չպէ ս շերամ՛ը փ ո[u ւո ւմ' է թիթեռի : իսկ ես հիացած էի իմ
նո րայայտ կա րե լի ո ւթ ի լնն ե ր ո վ , եւ բոլոր նորընծաների պէս չափա
զանց կարեւորութիւն էի տալիս իմ աննշոյլ դործ ո ւն է ո ւթե ան : Բանդի 
հիացումը սկիզբն է բանաստեղծութեան :

Աքէ շրջանին բանաստեղծութիւնը ինձ համար անպայման հա
լս լա ա յանգերով յօրինուած մի ոտանաւոր էր' իր աւանդական ու ան
փոփոխ հունի մէջ, վաղուց վաւերացուած զգացումների ու մտքերի 
հեզասահ մի հոսանք՝, իլ այդպէս էլ մնաց մինչեւ 1935 թուականը ՝.
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1935^ մինչեւ 1940 հազիւ թէ 10 րերթուած գրած լինեմ : Բայց այղ 
շրջանը եղաւ ինձ համար ամ ենա կա ր ե ւո ր ը' Մ ոն պառնաս ի բազմազգի 
գունագեղ խառնարանի մէֆուր Փիրասոյի անունը փողփողուն գրօշն 
էր առաջագէմ ն կա ր չո լթե ան , ուր նախնական մո ղովո լր գնե ր ի ա ր- 
ւե սաներն ու կրօն ա կան նախապաշարումները հաւատամքն էին զգա
ցական մի նոր վերածնունդի : էյ ւ էիրոյգն ու յեղափոխութիւնը 
հղեր ի րապա շտօրէն» թարգմանուած' միաձոյլ պատուանդանը բո
լոր տ ա զանգն ե ր ի ՝ ուր արդէն ա րձան ցած էր Ան տոն էն Արտոն' բա
նաստեղծութեան խելայեղ մոգը՝,

Պէտր էր ամէն ինչ ԱէԱլթհ՜լ ? անձնական փո րձառութեամ բ միս ու 
ոսկոր դարձնել յոյվն ու մտածումը՝ ապա ա ր ւո այա յտ ո ւել 
••չ թէ jbt. սղութիւնն այգ փորձառութեան ՝ 1,1 յէ ա J*^ 11 է՛ գանւո ,մ k 
յո քչերից անդին , ա յն որ անբարբառ է ՝ նոյն իսկ անճառելի՝, Պ*բեէ չէէ* 
նշանակում նկարագրել՝ այն ընդհակառակը բոլոր երեւոյթները ա- 
նե ր եւութա ցնե լ ՝ առարկայականը պէտր էր իսպառ աներեւութա
նար ։ ո րպէ սղի կարելի էին էր մի որեւէ երեւոյթ իր իսկութեան մէջ 
ներկայացնել՝ մի որեւէ առարկայ՝ յոյզ կամ մտածում է պարզապէս 
դիմակ էր ո I'/' ետին թարնուած էր իսկութիւնը այգ բոլորի՝, Պէտր 
էր դիմակները պատռել տեսնելու համար ճշմարիտ գէմրը արարչու
թեան։ Ա'յգ էր դերն արուեստի՝ եւ միակն արուեստն էր այդ՝. Ահա 
այգ ծայրայեղ գաղափարների ճախր անրով՝ ու նրանց անմիջական 
ազգեցութեան տակ՝ կաւոարուեց նախ ստորերկրեայ ել ա սլա ակնբախ 
հոգեփոխութիւնը՝ որ ստիպեց ինձ որոնել արտայայտութեան նոր 
ձեւ ւ եւ բանաստեղծելու նոր գործիր՝--- այսինքն լեզու՝.

Ի- ԹՕՓԱԼԵԱՆ

---  Բ^նչ է ՝ սիրելի թօփալեան ՝ բանաստեղծութիւնը րեզի համար :

---  Պէտք է նկատի առնել բանաստեղծութեան նե րգո րծ ոյմը մար-
գոց միջեւ՝. Ան' մեծագոյն արտայայտութիւնն է սիրոյ արարքին' որ 
մէկ է աէլէն միւսը կը գտնէ իր սրբազան հաղորդութիւնը՝.

Որովհետեւ քերթողին փորձառութիւնը' որրան ալ անձնական' 
կը պարփակէ իր մէջ տիեզերական ճշմարտութիւնը կեանքին ՝ որրան 
ալ անհատական ՝ ան կը նետէ իր ճառագայթները բոէոր մարգոց վրայ 
ու կ'աղատէ բազմութիւները խալար մեկուսացումէն :

Բանաստեղծութիւնը ՝ ուրեմն ՝ ր լ/ա լով հոգեկան հաղորդակցու
թեան էական միջոց ՝ գործածելով մէկ կողմէ լեզուի մը բոլոր կարելի 
գեղեցկութիւնները՝ ոլ միւս կողմէ ներշնչումի անխարդախ ոլորտ-

Fonds A.R.A.M



• ԱՆԴԱՍՏԱՆ 19

ները յ կը բարձրացնէ մարդը էր իսկական պատուանդանին ու ազ
նուագոյն ճակատագրին :

Ահա թէ ինչու ան կ՚ընդգրկէ մարդկային ու յաւիտենական բոլոր
հարցերը,--- սէըե ու մահը, ճակատագիրն ու տառապանրը, հոգեկան
մինակութիւնն ու բարձրութեան ձգտումը։

Բայց դարերու ընթացրին կը փոթուին ձեւերը արտայայտու
թեան որովհետեւ յաւիտենական այգ նիւթերը կարելի է արտայայ
տել ու հաղորդել միայն տուեալ չլ^անի մը իւրայատուկ ոճովն ու 

ձեւովը :
---  Ի^նչ բան կը յա տ կան չէ ներկայ բանաստեղծութիւնը։
--- Արգի բանաստեղծին մէջ ներկայ է հիւլէական գարու մարգը ,

իր ծայրայեղ զգացողութեամ բ ու անանուն տառապանքներով։ կեան
քը կը տրոփէ իր մ տրին ու գաղափարներուն մ էջէն' առաւել ումգ- 

նութեամբ :
Բանաստեղծս լթիւնը հըաշքն է , որ կը հագցնէ ծիրանի իր երազ

ներուն ,--- որոնք տրորուած են նիւթապաշտ ու ստորնաքարշ կրունկ-
նևրոլ տակ, --- ու կը դարձնէ իրականութի'ւն մարդկային արմանա-
ւո ր ո ւթեան բո լո ր տարրերը :

Եւ ա ը գի ական արուեստը արտայայտութիւնն է ներկայ կե ան
րին : Գարը կերտած է իր լեզուն եւ արուեստագէտը պիտի ջանայ 
խօսիլ ապրող ներկայ մարդկութեան։

Ու ի ‘թրիէյ , բանաստեղծութիւնը այն չէ ինչ որ 1լ ըմբռնէին չա
փածոյ տողերու սիրահար դպրոցականներ : Ան իր մէջ կը կրէ սրբա
զան գաղտն իրը , որ կը յեղաշրջէ ս ովո րա կան տեսողութիւնը , կը վեր- 
ստեղծէ աշխարհն ու իրերը, տարերային շփումով մը։

Եարելթ է ուրեմն սահմանել գիւրութեամբ այն՝ որ չի ճանչնար 
սահման, որ բառերուն ու. գաղափարներուն կուտայ անհ ունութեան 
ումն ու տա բոզութիւնը ։

Բանաստեղծութիւնը անմիջական է, ակամայ ել ինրեամա- 
սայց։ ԼքՈյնացումը գրողին ու գրուածրին : Այլափոխում' բառերու 
սովորական իմաստին եւ հ ր ա շա լի ի վերածում : Պոտլէր եւ քիէմպօ, 
Աալարմէ եւ է լի լառ։ Զգա լ եւ ոչ թէ բացատրել։ Անց ուի լ ու ցնցել։

--- ԱյԳ տեսակէտները պէտր է մերը։ Փտ րիզահայ
բանաստեղծներդ, բերած էր ել պիտի բերէր այգ նո րութիւնները 
մեր գրականութեան : Հ^Անգտստանսը մասնաւորա\պէս կ^ուղէ բերել 
այդ նպաստը հայ արգի գրականութեան : Այս առաքելութիւնն էր որ 
ան կ'ուզէր ստանձնէ լ առաջին օրէն : կ^ոսլե^ս ուրեմն անգամ մը եւս 
սահմանել այգ առաքելութիւնը, սիրելի թօփալեան ։

--- ^Անդաստան?}ի էջերէն կը լսենր այգ աղաղակը,---  յանուն մեր
դարաւոր մշակոյթին, վերածնութեան մը երկունրին , յանուն դեղեց-
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կութեանց որոնէք ծարաւը ունինք՝ --- խաոնելով մեր ալ ձայնը՝---հա-
յու տառապակոծ ձայնը   տի եղերական մեծ համանուագին*.

---- Wուզելս քանի մը բառերով բնորոշել արդի բանաստեղծու
թիւնը :

(իամանա կա կիր հայ բանաստեղծութիւնը որ կ^ապրէ ր կէս գարէ 
Ւ մաշած ռոմանթիկ ո լ ղդա ցական լարերու վրայ , հասած է *սյն
վիճակին որ այլեւս անըմբռնելի կը մնայ նոր մամ Ա՛ն •" էյն ե ր ո լ. մէջ 

նոր ըմբռնումներ "՛Լ եւ ղգ աճողութեամբ սնած այս սերունդներուն*.
Ան ս(էտք է փրկէ թհՀՂթևՀԸ արտայայտական նոր երիտասարդու- 

թեամբ մը*.

ԼԻԻՔ-ԱՆՏՐԷ ՄԱՐՍԷԼ

---  Ա1 ա[էսէլ> մեղի համար մեծ կարեւորութիւն ունի քու
կարծիքդ*, ^իուն որ տեղեակ ես այլեւս մեր բանաստեղծութեան ՝ միջ
նադարէն մ թւ շե լ մեր օրերը՝ լաւագոյնս կրնաս դատել*. (* )

1^նչպէս կը տեսնես մեր արդի բանաստեղծութիւնը ՝ ի^ն չ ա֊ղիի 
սլէտք է հետե ւի ան :

---  Օր մը երամիշտ Վ^էնսան սմէհտիի հարցուցեր են թէ թնչ սլիաի
ըէլաJ ապագայ ե ր ամշտ ո ւթի ւնր : Ան պատասխաներ է այսպէս .

--- Ապագայ ե ր ամ շտո ւթ ի ւն ը սլի տի ըլլայ ա՛յն ինչ որ աււաջին
ծնող հանճա ր ր պիտի ուղէ որ ըլլա J * * *

Այրէսէկս մեր բանաստեղծութեան համար՝ այդպէս ս նաեւ Հայ 
բանաստեղծութեան համար*.

IJպասելով այղ հանճարին .. . ըսենք ինչ որ կը զգանք կամ կը 
տեսնենք այսօր՝.

Ջեր նոր բանաստեղծութեան մէջ վալ,,։ լման ու Զարևնց իրապէս 
գագաթներ են : Աւել/։ քան վստահ եմ թէ ֆրանսացի ընթերցողները 
պիտի գտնուին երկու բոլորովին անծանօթ բայց մեծ բանաստեղծ
ներու առջեւ ՝ մօտ ատենէն :

Գալով այսօրուան ղրոլած քերթուածներուն , Երեւանէն մինչեւ 
Ա ո ւր իա—Լի բանտն ու Եգիպտոս՝ ակներեւ է միօրինակութիւնը թ։ւիչ- 
քի ^ւ ինքնատպութեան պակասը : Բայց բոլորին մէջ ալ կան հայկա
կանին տարբերը :

Ֆրանսս։ գրուածները աւելի արդիական են : "եուաճումնեը ե՛հ : 
Պէտք է շարունակել այս ուղիով՝ կասկած չկայ։

Բանաստեղծութեան մէջ մանաւանգ՝ կաբելի չէ ես։ դառնալ-, 
է'“՛.!!! զդուշութ/^ւհ ■ • • Հայ բանաստեղծները պէտք չէ վարակ-

(*) Շուտով լոյս կը տեսնէ Լ. Ա. Աաըսէլի Gnp աշխատութիւնը 
արդի գրականութեան մասին :
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ո լին մ ելւ ախտերէն։ Պէաք Լ առնեն ամէն նորութիւն ՝ ու անորէ նպաս
տաւորեն Հայ բանաստեղծութիւնը՝. Հայկականը պէտք է անեղն՜ 
սլա հեն :

Կայ հայկական քերթողական հանճար մը» զգալու՝ մտածելու՝ 
/քսելու առանձնա յատուկ եղանակ մը որ էսորապէս հայկական է :

Ւնծի կը բաւէ յաճաիւ էջ մը անոր ներկայութիւնը կամ բա ցտ
է՛"՝յոէ-թի^եը զդա լու համար՝. Վերահասու եղար , կարծեմ ՝ մեր թարգ- 
մ ա ն ո ւթի ւննե րուն ընթացքին :

--- Այո y եւ էՀնչպկս . . . Տեսայ թէ ի՜նչ զա րմանա լիօրէն նուրբ
հոտառութիւն մը ունիս այս մարզին մէջ՝ ոչ միայն իրալը կեղծէն 
զատելու՝ ա յ լ եւ հայկականը* օտարոտիէն՝.

--- Ջեմ կրնալ, բացատրել՝ բայց շատ լալ. կերպով կը զղամ թէ
1՚նչ պէտք է ընել: Հայ հոգին պէտք է տալ՝ հայ ներաշխարհը՛. Այ՛լ 
քերթուածներէն պէաք է բուրէ հայ դաշաերուն՝ հայ արիւնին՝ հայ 
երդին բոյրը: թերն իքով կրնայ բո լո րովին նոր ըլլա լ այդ քերթուածը 
եւ պէ՚տք է ըլլայ՝ բայց պէաք չէ ըլլայ ֆրանսերէն ՝ անգլիերէն ՝ 
ո ուս ե րէն քերթուած մը = Կը հասկնանք» » • :

Այ՛1 յ "՛է՛բ էէ՛ բանաստեղծ 5 ես ալ իմ կողմ էս րէստահ եմ որ , 
անոնք պէաք է ըլլան իրապէս զեղեցիկ՝ ու էսորապէս հայկական : /7z — 
լրացուցած Lu հայ հոգին՝ նոյնացած ես մեզ բնորոշող ամէնէն թա
քուն մ տածե լա կե րպե րո ւն հետ ՝. Կը տեսնես յաճաէս աւելէր յստակ քան 
մենք :

փ փ

Պէաք է եզրակացնենք հիմա՝.
Կը տեսնուի ուրեմն թէ Ֆրանսահայ բանաստեղծնե րուն հե տե լու ծ 

ուղին ամէնէն դմ ո լա ր ինն է : է՛րենg կեանքին էր ս կ բերումորէ անոնք 
ամէնէն աւելի հերւացած են մայր աւազանէն ՝ ազգային կալուածէն՝.

Նոր աւլրիւրի ջութ է իրենց թերածը : Պ ար տա լոր ենք քան էր մը 
բա g ա տ ր ո ւթ ի ւննե ր տալ անոնց բերած նպաստին մաս ին:

Գիտենք որ բանաստեղծութիւնը հետզհետէ կ՛ապաստանի իր բուն 
կալուածին մարդուն են էմա դ ի տ ա կց ո ւթե ան չփոթ ՝ հրաշալէր
բն ա դա ւա ոն եր ո ւն մէջ՛.

Մ ան րամս։ սնօրէն նկարագրելէ , էր ր բո լո ր դր ս ե ր ե ւո յ թնե ր ո ւն մէ9 

տալէ յետոյ արտաքին աշխարհը՝ բանաստեղծութիւնը հետազօտու
թեան նոր դաշտեր կը փնտռէ՝ սոլզուելուէ մարդկային էութեան 
ամէնէն անծանօթ ու դաղտնածածո ւկ էսո ր ո լթիլննե րո ւն մէջ՝.

Աբդ^է՛ բանաստեղծութեան քրմապետները ցոյց տուին թէ բանաս
տեղծութեան գերագոյն նպատակը այդ ներքին աշէսարհը տալն է 
առաւելապէս : թելադրել եւ ա րտայա յտել ինչ որ կայ մեր մէջ՝անտե-
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սանելի, աննկարագրելի , յաճախ անըմբռնելի : Այն բոլորը, զոր կը 
զգանք տարտամօրէն ել զոր շենը կրնար բառերով, տրամաբանող 

թեան տուեալներով արտայայտել :
Մարդուն ներաշխարհը, ահա' բանաստեղծին բուն կալուածը՛. 

Գերազանցապէս անոր կ՚իյնայ ըԱալ լուղորդը այդ դեռ լաւ չհետա
զօտուած ծովերուն ՛. Ներկայ բանաստեղծին , ինչպէս նաեւ բոլոր 
ճշմարիտ արուեստագէտներուն ա ռա ըե լո ւթ ի ւնն է , կորզել նչոյ/ներ , 
իմաստներ , լի ո խյա ր ա բե ր ո ւթ ի ւնն ե ր եւ արձագանգներ այն բոլոր երե
ւոյթներէն, սարսուռներէն , գաղտնածածուկ խօսա կց ո ւթիւններ էն , 
որոնը կը շա րմին մեր ներսիդին , կը խլըտին շարունակ , կ՚ապրին ի- 
րենց յատուկ կեանքով , տարրեր օրէնքներու հպատակ : Անոնք կը նմա
նին այն ւիոսվւորաւիայլ ու խուսափուկ ձուկերուն, որոնք կ ապրին 
ովկէանոսներոլ խորութեանց մէջ եւ որոնց չեն հասնիր հասարակ 
ձկնո րսներ ը : /« ան ա ս տ ե ղծ ին տեսողական հզօր ղո րծիրը պէտր է , մ ին֊ 
չեւ այդ խո ր ո ւթի ւններո ւն թ ափ անց ելո լ հ ամ ա ր '.

Ինքնին հ ասկնալի կը դառնայ թէ այս պայմաններուն տակ դըր- 
ուած քե րթ ուածը սլարղ չի կրնար ըլլալ՛. Ան չի հպատակիր յաճախ, 
նոյնիսկ տրամաբանութեան օրէնրներուն : Ոչ նկարագրութիւն է ան , 
ո՛չ ճս»ռ, ո՛չ երդ, ո՛չ իսկ սոսկ մեղեդի՛. Զուլալ աղբիլրներէ հո
սող ջուրը չէ ան այլեւս , ոչ ալ անապակ դի՛եի-. Տարօրինակ ու զգլխիչ 
րմպելի մըն է ան, ուր կը մտնեն հզօր ու գրգռիչ բոյրեր, մոգական 
բոյսերոլ աղեր՛. Ուր կը մտնէ մեր դարը, իր ամեհի վերիվայրումնե
րով, քանդումներով ու կառուցումներով՛, կանչ է ան երբեմն,ու մերթ 
լռութիւն , ինչպէս մթին ամպերը՛. Յուսաբեկութիւն է եւ ընդվզում , 
բողոք ու ճիչ՛. Ներքին, անձայն ճիչ, կոկորդին մէջ, կուրծքին ներ- 
քել , առանց դերասանութեան , առանց թատերական աճպարարոլ- 
թիւննեբոլ'. Ամէն ինչ ներքին է, խորունկ, ճիշտ, իրաւ՛. Ոչինչ մա- 
կերես ին վրայ ։

Իմացական բարդ պտուղ մըն է արդի քերթուածը , որ իր ամբողջ 
սնունդը կ՚առնէ հոգիէն եւ ուղեղէն , իսկ մինչեւ հիմա եղածնե րը 
մ եծամասնութեամբ կը հասուննային սրտին յոյղերէն... ՚

փրանսահայ բանաստեղծները հասա՞ծ են ա՛յն բարձրութեան , 
որուն համար ճամբայ ելած է ին . • . ! Իրական պատասխան մը այս 
հարցումին՝ առնուաղն մեծամտութիւն պիտի ըլլար՛, քերթողական 
մեծ ու դմուարին փորձ մըն է անոնց կատարածը : փսան ել աւելի 
տարիներէ ի վեր անոնք կը տքնին , իւրաքանչիւրը փնտռելով իր սե
ւի քսկան ուղին ï

ԼՀեր < արկ պիտի Ը1յտյին տալու, համար կաաարու.ած աշի/ատան- 
ըր i նկարագրելու. համար զանազան կայանները ա'յն fluifiuu

, ուրկէ անցած են անոն^ :
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Ահաւոր բան մ ըն է այղ , որուն մասին մենք գաղափար իսկ չոլ՜~ 
նինք՝. Յաճախ ամբողջ կեանք մը անբանական է՝ uiJTt այլափոխու
իք ի մեը գլուխ հանելու համար :

Որ կտրատել ու ցաւագին քանդումի աշխատանքը նախ՝ ձեր բա - 
ղատում' կուռքերէն՝ աւանդս ւթիւևնե ր էն ՝ ձերբազատում տրամա
բանելու՝ զգալու ու տեսնելու հին զգա յա ր անքնե րէն : 'ք՝աո՚>ս • • 'Ատ եղ
ծել քաոսը իր մէջ՝ դառնալ գմոխային կրակներու խառնարան մը՝. 
Տուայտիլ տարիներով անոր մէջ՝. Ապա ՝կամաց կամաց պատրաստուիլ 
վերելքին : իյնալով՝ փորձելով՝ վե րա կանղնե լով յառաջանալ լոյս ին՝. 
Այգ գմոխային կրակներուն մէջ այրուելէ յետոյ՝ խալարն ըմպե լէ 
յետոյ՝ դուրս գա լ մաքրուած ՝ բիւրեղացած : Նոր հՈէէի ) նոր մտա
ծումներ՝ նո՜ր նոյնիսկՀ արտայայտութեան գործիքը՝ լեզուն ու ոճը՝. 
Ա* եռն ի լ՝ ու յետոյ՝ նոր մարդեղութեամբ մը կրկին աշխարհ գալ՝ 
պատրաստ ա յլեւս նոր ս տ ե ղծո ւմն ե ր ո ւ :

Ահ ա1 թկ ու կէ՜ անցած են Ֆրանսահայ բանաստեղծները՝, 
ինչպէս կը տեսնուի այստեղ կայ նոր ըմբռնուիմ մը բանաստեղ

ծութեան մասին՝. Կայ տարբեր բանաստեղծութիւն մը՝. Ա ենք կը հա
ւատանք թէ նոր ու գեղեցիկ է ան :

Ու առանց վախի կրնանք յայտարարել թէ է) ար ափ եան ՝ թօփալ- 
եան ՝ կոստանգետն եւ ճիղմէճեան վերջնա պէս գուրս ելած են այգ 
ահաւոր փորձէն յաղթական ՝ անոնցմէ իւրաքանչիւրը գտած արդէն 
իր ս եփ ա կան ուղին :

կարդացէք ^Անդաստտն^ի այս թիլին մէջ անոնց նոր քերթուած- 
ները յ

Մ իա սին կար գանք նաեւ հետեւեա շներ ը ՝.

« Ուդեցի ըարձրանալ : կոխեցի ես սըրաին 
Խորհուրդի մը անյայւո :
Oz, դըժթախսւ վերելքս այգ :
փաոնութեան, ամլութեան օՀ այս լեււը ցըրսւին :

Ուզեցի րարութիւն, մաքրութիւն • • • |եւ֊ խաւար, 
օուրջըս ցեխ գըաայ , ցաւ :
Իմ խանդիս մարեցաւ

Իոցը սուրը : Զիս գտայ մոլորած ու թշոլաո :

Ուզեցի ըարձրանալ եւ դարձայ ես անյայտ 
Կոչումի մը գերին :
0՜ այս թանար վերին,

— Ասւոդերով քօղարկոլած երկաթէ որոգայթ: » 

^Անդաստան» թէլ- 3- Ն- ՍԱՐԱՖ ԵԱՆ
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« ||՜վ դար հըղօր , արիւնի եւ աւերման, 
Տարանջատման հիւլէի,
['լորձունքներուդ վրայ դիւային ,
Լաս էիդ վըրայ ' պատառատուն ՛այս կուրծքով, 
Պայթումներուդ ամեհութեան մէջ անվախ 
Պիտի երգեմ ես անվարան հոգիով 
Ամթողջակսմն , անեղծելի սէրն անհուն :
Եւ հրակէզ այգ զէնքերուն միսերէն
Վերակազմեմ անարգըւած աստուածութեան դէմ՛ք ը լոյս 
Այս աչքերում մարդկային անարտայայտ կուրութեան 
Պիտի թանա՜մ կենդանի շողն այգային - • •
Տառապանքի մէջ երկնըւած,
Տառապանքով րիւրեղացած, ես քու զաւակդ հարազատ , 
Թարթիչներուս կայլակներուլ ծիածան ,
Պիտի այլեւս վերջապէս
Շողարձակեմ՛ յաղթանակն իմաստութեան: »

հ.Աեղաստան^ թ ի ւ 1 • Ւ - ԹՕՓԱԼԵՍ- b
Հ

փ վ;

« Զիւնի տակ թաղուած որպէս հունտն անմեռ, 
Ապագան այստեղ դեռ չունի' անուն՝ 
կոչւոմմ է ե ւ սէր ե'ւ լոյս վարարուն- 
Եւ արդ, ըսպասում եմ դ1եռ :
(Ամէն հովի դէմ՝ հոգին առագաստ,
Եթէ կա՜յ հոգի :
Եթէ կա՜ն հովեր' հոգիս է պատրաստ :
Եթէ գա՜ն հովեր' կը մեկնին՛ անդարձ •
— Մնաս րարեաւ ո'չ ոքի) :»

<(.Ս.նդասաան?> թիւ֊ 3- 3- ԵՈՍՏԱՆԴԵԱՆ

փեղեցիկ են այս քերթուածները՝. Նոր են նաել անոնը հայ բա
նա ս տե րյծո ւթեան անդաստանին մէջ՝. Զմայլելի պտուղները ըե րթ ո դա

կուն այն մեծ՛ փորձին՝ դո ր դլուիւ հանած՜ են Փարիդահայ բանաս- 
տ ե ւլծնե ր ը :

էէղթ՚ւնենը ղան ոն ը. ^բրեւ մէկ նոր յաղթանակը հԱէյ ըե ր թ n ղա կան 
Տւսնձաթւն : կ . Փ •
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ւթուհելու համար մեր երազները ել մեզ փ ոթո ր կո զամ ենօր ե ա յ 
զգա g ո ւմնե րը , մ ա րգկա յ ին գ ր ա կան ո ւթի ւն ը կա րօտ է միշտ սրտի ել 
մ տրի անքակտելի գործակցութեան մը : Առաջին իղձը կամ վարանոտ 
յուղումը որ կը ծնի մեր մէջ՝ իր լիոլթեան հասնելու համար պէտք է 
վաւերացուի իմացականութեան կողմէ դ զայն ղրկէ իր ա մ բո զ Հ\ա կ ան 
ներդաշնակութիւնով եւ դառնայ մարդուն տիեզերական ա րտայա յ- 
տ ո ւ-թիւնը ; Եթէ հ ար կ ր յյ այ լե զո լա կան միջոցներով պատկերացնել 
այս ն երրին միութիւնըդ ուրիշ ճամբայ շուն ին ր բայց միայն յաւիտե
նական բան ա ս տ ե ղծ ո ւթ ի ւն ը :

(/ րա մշտական խօսքն կ ան ) որ հզ°ր կ մահ ո լան ^ափ ^ւ անոր ս 
կը սպասէ մեզի դ խոստանալով նորօրինակ երկիր մը մեր կե ա ն^էն ան— 
՛լին , ամբողջովին բնութիւն մը իր հեշտալի եղանակներովդ ուր
պիտի ապրինք մեռնելէ առաջ ել պիտի քաղենք ամէնէն հասուն պը- 
տ ոլցներ ը , երջանիկ այն գիտակցութեամբ թէ այգ աշիւարհր մերն կ 
մ իա յն յ

Զգացումի աշխատանք մը ԸԷԼա լէ առաջ՝ բանաստեղծութիւնը կր 
մ՛նայ մտրի խորասուզում մըդ որ հնարաւորութիւն կուտայ գրողին 
ւ\անշնալ եւ հասկնալ իր բո լո ր խռովքները՝ ու այսպէս համերաշխիլ 
իր հակամարտ եսականութեան հետ՝, վերագոյն պայծառութիւնն է 
անդ որ հոգեկան մթութիւնը կը փոխակերպէ իմաստութեան դ զայն 
^Լր,ղողէ արտաքնապէս անտեսանելի լոյս ով մըդ այնքան զօրութեամբ' 
որ մեր աչքերը կը փակուին մեր հոգիին վրայ՝, (Հանուն բեր թողու
թեան մեզի ընծայուած է այս երջանկութիւնը՝ որով կ՚ունենանք մեր 
ներքին արեգակը՝ աւելի զօրաւոր քան արեւուն ջերմութիւնը եւ անկէ 
կրկնապէս չլ-ցուցիչ , որ ամէն բան կը կենսաւորէ մեր մէջ եւ մեզ կր 
բամնէ արտաքին աշի/արհկն դ մարդուն նուիրելով նոյն ատեն իր ա- 
ոտ Լին եւ լի ա կա տ ա ր ազատութիւնը :

իառը քերթողութեան Տէ ջ կը հագնի անջատ նկարագիր մը՝ եւ 
1՚ը ամէն մէկ մասնիկը կ ենսունա կութ իւն մ ըն է յաճախ , տալով հա
ւասարապէս սոյլը եւ քամ ին դ քաղցրութիւնն ու բուրմունքը՝ ա մէն 
ինչ որ կը բռնկի , կը հեձեձ-.է ու կը վե բածն ի տիեզերքին մէջ : fi առը 
կռիւն է տարրերուն ՝ զո ր բան տ ս տ ե ղծ ո ւթ ի ւն ը կր նուիրագո րծէ ան
փոփոխելի կենդանութեամբ մը ել զայն կը փոխադրէ մեր անձէն
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ներս, որպէսզի լսենք անոնց համայնական և ր զեg ս ղուձթի ւնը , Լլւամըչ- 
ա ո սիք եան մեծ պայքս։ ր ը ո լ։ ամէն օր կ՚ոգեւորէ էրերն ու մարզիկը-,

•ի եր թո զո ւթի ւնն է որ կը սիրէ ոմեր հոգիին վէրքերը եւ կ'ըմբռնէ 
ձայնը վի բալո րուած մարզուեր անոր ցաւը կը լուծէ իր համապարփակ 
չուն չին մ էի, ղ՚սյե կ'ըփէ լ՚՚յս ոլ երազ, հոգի ել ղղայնութիւն , եւ այգ 
թաիսիծը կը վերածէ աչթարհի ամէնէն անպատմելի գինովութեան -, 
Արուեստի այս ճամբով միայն մենք կրնանք մտերմանալ մեր տառա
պանքին հետ, եւ անկէ մեկ)։ ի լ դէպի կչրլ"յթ եւ ե րամ չաս ւթ ի ւն , զանել 
եւ արտաբերել մեր մէջ պահուած նուագները, որոնք կ՚արթննան 
Հանկարծ ցաւի մը հեծեծանքին տակ : Կրնամ ըսել նոյնիսկ թէ բանաս
տեղծութիւնը կը ջնջէ մեր նիւթական գոյութիւնը եւ զայն կը վերա- 
կազմէ իը լոյս ին տակ , նորողելով վերստին լէ ե ր մեռած մարմինը 
զոր ամբողջովին կը հիւսէ հոգիով-, Առա h g քերթողութեան անզօր
պիաի ըլլանք մղելու կեանքի մենամարտը, կռուիլ ճակատագրին ։լէւէ 
եւ ըմ բռնել մեր անհատականութեան ան դե դա խոր ա դա դա կը։ Իրմով 
մ էա յն կրնանք դփտել ե ր կէնքը առանց ղլխո ւ պտոյտ զդա լո ւ , կամ 
ազատօրէն կը նայէնք վէհերէ ներս ՝ եւ աւելէ կը տառասլէնք խորու- 
թէլններոլ ծարաւով՝. // չէն չ կրնայ բացատրել տյս հրաԼ^Ը] Ղ” Ը ս՛ Ը՛ 
ուեսւոը կփրադործէ բանաստեղծութեամբ՝ նուագէ մը մէջ ՂԸև^Լո1Լ 
տ էեզերքէ ամբողջ մեծութէւնը եւ զայն կարթ ե լուէ էր փափուկ ցան
ցերուն հետ :

'թանէ որ մէշտ պէտ է ս էրենք ծփուն դե դե g կո ւթ է ւնն ե ր ը , պէտ է 
կապուէնք ամէն պահ քերթո դա կան կեանքէն , որ աւելէ լաւ կը լուսա
ւորէ մեր ան չօ չափելէ ապրումները՝ կր վերանորոգէ դմբա [սա ու- 
թէւնները՝ մեր արցունքները՝ սէրերն ու տենչերը՝ եւ անոնցմուէ կր 
բերէ մ եզէ երդ ու աղօթք՝ եւ խանդաղատանք ու [սաղաղութէւն *. 
ձչմարտութէւնը գեղեցէկ է այն ատեն՝ երր կր ծփայ մեր վերեւ եւ 
մեղ կը հմայէ՝ ու մենք էրեն բարձրանալու համար կը դէմ ենք բա
նաստեղծութեան՝. Այնքան խոր է lt,Ju ՛է՛31 .f 1Հ1Ը > " Ը ե "Լ րԱնանք ամէն 
օրէնք եւ մէայն կը հ ա լատանք քերթ-ու| ա՛կան կլւականոՆթ-հան, որ 
բացարձակապէս կը տարբերէ մ աքէ բոլոր ճ չմ ա բա ո ւթէ ւննե ր էն ՝ եւ 
անոնց կը պարտադրէ էր կամքը՝ է ր աոանձէհ աշխարհը ել էր հզօր 
տ ս տ ո լած ո ւթ է ւն ը :

ո կր հաւատամ բանաս՛տեղծական յաւէտենո ւթեան ՝ եւ կնկէծով 
կր էաբհէմ թէ ան ունէ էր դա լադ էր կեղծարարները՝. Անոնք անար
ժանէ սլէտէ մնան այդ գերադո յն մեծութեան ՝ որ տաղան՛դը կր Խոյնա- 
ց ընէ հանճարէն ՝ եւ մեղ մ է չտ կը պահպանէ մ արմ էն է եւ հողէ է երէ- 
ա ա ս ա ր դո ւթ ե ան մը մէջ -, Մենք որ ուշացած ենք այլեւս էբր զե զա զփ
տական ղանդուած ու մանաւանդ էբր քերթողական ժ՜ողովուրդ՝ պէտք 
Լ վերակազմենք մեր բանաստեղծական կա րո զ ո ւթէ ւնն ե ր ը ՝ որովհե
տեւ արուեստբ երկար է մ է չտ ՝ եւ կեանքը կարճ՝. Ե • Ս •
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ԱՆՏԱՌԻՆ ՄԷՋ

ԻԺ4 ունն երբ' սըլ աղման թե ւթաւինե րուէ՝ հ՜ առերուն 
I] ա տ ա րն ե րէն անտառին

Կը բարձրանան էս ար չափն եր եւ լըռութեան մէ£ հեռուն 5 
Հուրերուն մէջ կը սպառին ՝

1} ս կր լրսեմ — պա աղամ է պէս որ կուդայ մանկութեան 
Աչէսարհէս ւէեր միշտ ինծի ---

առն հեռաւոր' ղոր ծուէին դէմ 5 արտին մէջ հայրական 
Օր մ ր նստած էբբեցի։

Երազիս մէջ էր կարծես եւ կը թօսէր : Անհս մնէն 
սուդար իր ձայնն*. Եր լեզուն

թրթըռացում լոյսերու՝ տերեւներու, հըրեղէն'
Հեղեղ՝ իւորհուրդ էր էսօսուն :

(/Հ/ էսօսէր մերթ կը լըռէր *. Եր յորդէր մերթ կր ծըփար՝ 
Եուդար ներ րին ւսնհու նէ ս ՝

Կը տանէր ղիս*, Ել բերկրանք՝ լինելութիւն անսպառ՝ 
3 աւերմ ութիւնն էր կարծես։
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Եր լըսեմ զայն) !լ առնեմ կանդ.) կը յիշեմ կեանք մ^անվրղով ) 
Հայ ր են ի տուն) մանկութիւն)

Երանութիւն կը յիշեմ ) ականջ կուտամ կա րօտով)
Ե ա րօտով մեծ ու տրտում :

Լոյս է) տեսիլ ղեր բնական) յաւերմութիւն անսահման 
Հեռաւոր կեանքն այղ բարի

ԼԼն տառին մէջ' եւ պատրանք' սին լըռութիւն է նըման 
Մե ռ ելնե ր ու աշխարհի։

Ե ա րօտով կանգ կխառնեմ ես եւ կը տ ըխ ր իմ : {Հայց քամ ին 
Եուգաք) էլ անցնին խաբ չափներ'

կովերու պէս եւ ես միշտ ականջ կուտամ ծովափին 
Նաո P՛ որ ղիս կր տ անէ ր :

'fi ան ղի երբ ես կը լրսեմ ձայնն այղ կախարղ) հեռաւոր) 
Եւ խաղաղ կեանք մ ր 1լ ուզեմ )

Եր մրտածեմ միշտ ճամբուս ։ Եանհունի ուղեւոր'
Կը մը տածեմ թէ վըսեմ

Ե ր ան ո ւ թե ան մէջ անգամ' մենք մեղ կը զղանք ա քս ո րեա լ։ 
Պէաք է քալել։ '{Հալել մեր

ճակատագիրն է, քալել՝ ըլլալ՛. Աշխարհն է ըլլա լ՝ 
‘է՚տոնա լ աշխարհ մր տարբեր՛.

փանղի խարշափն այգ' յորդումն՝ սպառելէ վերջ կրրկին 
փայթքն է հըզօր սըլացման'

Մեր հո գիին անրսպառ՝. փանձե րու ձախ է՝ ուժ՜գին 
խոյանք նաւի , ան ս ահմ ան

ճամ բու բերկրանք' անտառին մէջ' ուր շուքեր կր շրրջին՛.

Ն- Ս-

★ * ★
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ՅԱՐԱԿԻՑ ԲՆՈՒԹԻՒՆ

Մ ին չ հայեացքիս մէջ այստեղ սեւեռուն, 
Հասուն բերկրոլթեամբ ծփում են դաշտեր' 
Հովն է ծածանում հասկերը բեղուն,
Եւ ալիք — ալիք ցորենի վաշտեր
Յորդում են հեռունւ

Հեռ ուն — մինչեւ լուրթ լեոների լանջին, 
Ուր ծ ա ղկած ա ւա լ մ արդեր ու առուս յտ 
Հասնում են լճի լազուարթ կանանչին' 
Անդո՛՛րր արձադանգ անհունի կապոյտ 
Ու ան մ երմ կա նչին։

Ե ա՛՛ն չ ուր հնչում են հողմերն անտառի, 
կա՛՛նչ ուր ովկիանն է հեւում տարփավառ, 
կա որ հիասքանչ պտղում է ծառին 
Ատինքների պէս առոյգ ու պայծառ՝ 
Տենչա՛նքն ա չիւ ա րհ ի :

Տենչա՜նք' ամեհի ո՛ւմ աստուածագեղ 
Աստղերից րիւ ած մինչեւ կոյր քարին,
Հո՛ւր որ ներմղուած կարծրութեան անեղ 
՛Լմանում է սերտ ու ջինջ գոհ արին
Եւ Լ"'Ju է

Լո՜յս որ լռութեան արտոյտն է հեշտին ՝ 
Ղ՚երյ և րյ թ կ քան սէրն' ա յ / սէ՛ րն արդ.արեւ }
Լո' յս որ rjftր ուր ան մա յ թքած տ յս է 9ին'
IJ փռում է ոսկի հա ս կեր ի վերեւ
Հա յետ ցքն իմ վերջին* ♦ ♦
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ԱՂՕԹՔԻ ՊԷՍ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ

Ոչի՚ն շ այս յորդ ճառադա յ թոււէն առաւօտեան 
Լոյսր դիւրին — աղօթքէ պէս սովորական՝ 
Աղօթքի պէս' մարդն ուրացող դի ր ու մատեան՝ 
էի արդն ուրացող սուր անիւներ մեքենական՝ 
էք լ մարդկութեան մեքենական յոյսը դիւրէն' 
Աղօթքէ պէս սովորական Հ

է}լ սակաւն օրն է առածէն արարչութեան՝
էէահանղա կան քաոսից վերՀ զարթնումն ա-*եղ*
— ^Ղ-ՒյՒ Լ" շառայլում է Արեւելք ՝
էք լ հեղեղուտն՜ լո յսն առաջին հուր է Արեան • • • 
0 Ալէեւելք :

Աս լսեցի ձա յնդ. ան յուշ,
ՊԴչերէ մԷՀ անյՒ չատակ'
— հա՛ղ է այսօրն՝ եւ վաղն է ո՛ւշ
Ql’P մ՛ ութիւն արեւ ի տակք) :
էքս լսեցի՛ ---  եւ ահա մարդն եմ անհամ բեր ՝
Ար նա քում է յետ ու յառաջ՝

Իբր թէ կեանքն իր լինէր տարբեր 
'Ի ան ինչ որ էր վ ա յ ր կեան սւռաՊ ♦

իբրեւ, թէ զարեր անխոնջ
է}ր կնած լինեն լո կ bp համ ար
Տիեզերքի անհունն ամբողջ *
ԷԼստղերն արդէն իր գոյութիւնն են անհամար 
է} աւե րմութեան հուն եւ կամու [Հ,
ԷԼնհուն ի մէջ հետքեր յուո. թե,
1էւր կրում է անիրական որպէս անուրի 
Հք ան րու թի՛/_?/?/ ա յս երկրագունդի * • ♦

0 Արեւելք :
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Աղօթքի սլէ ս ս ովորա ա*^յ 
Ահա անցած օրերն են բիւր ՝
1}ւ կես/h քս շ է անհատ աղբիւր 
Որ գեռ յ ս ւս ամ աղբերակին
Տ 11111 ր հազա ր ա ր շա լո յսներ գիտել կրկին ♦
Ո ւ կեանքս չէ գա լա ր կաղնի ,
Որ ղարերի գիմանայ՝
Սեր ո ւն ղն ե րի գի մ* ա ղ կան ղն ի եւ. իմ անա հ ---
Ա յն որ չե' մ տ ե սն ե լ երբեք :

Ո ւ սակայն այս բեղուն մամ* ին՝
Երբ սլա ղում են [սա ղող ու նուռ՝
Ո րսլէս աշնան ներհուն քամ ին
Ե' կ) թօ թաւի ի՛ ր յաւէտ անհաս մրդե ր ը մուռ* » ♦ 
0 5 մ՜ ամ ան ակ է որ ղու գաս 
Ու ս րա ա կի g լինես ինձ հիւր ՝
Լք սա ես ինձ մ օտ ՝ դէմ յա նգի մ ան ՝
Ասես,— եղբա՜յր ՝ ինչպես անցան օրերը բիւր, 
Ւրնչ ես արել լաւ ու բա րի ՝
Ո^նչ ես գործել ու կառուցել 
Ա երձ քառասուն երկու տա cl՛-

— Աւաղ՝ ես չեմ արքան ^աւիթ
Այլ տարագիրն ի Ո աբելոն ՝
Աս տան գա կան ձայն ու տաւիղ՝ տաղ ու գեղօն՝ 
Որ ա րձակուած գարերն Ւ վԿս 
խաոնում է գեռ գէսչի անցեալ 
Պատգամախօսն աւետաբեր * —
Ջ/' ոչ մՒ յոյզ_1 1։՛ ո'չ մՒ "էր՝
Ո՛ չ վեհագոյն վայելչութիւնն utJu '/111 ք ր P l1 )
Եւ ոչ հեշտանքը քնաբեր՝
Ո1 չ մեղեգին ոսկենուադ լոյս լա բերի՝
Ես շռա յ լ ո ւած ոչ մ ի շն ո րհ ՝
Ոչ մի հանգիստ ու ա սլաս տան՝
Պիտի յուսան որ մոռանամ քե1 զ իմ կրօն՝
Որ ուրանամ քհզ Հայաստան :
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արգ, քանզի օրն է տակաւին արարչութեանդ
— Անձկութեան մէջ տ ամանա կիր
Գէթ սէրն ա յս սուրբ սլացել անեղծ,
Բէպէ տ նմղեհ ու տարագիրդ
Լինել մարդկանց մէջ բանաստեղծ
Կեա՛նքն ամբողջ արիւն ու կի ր :
Մ երմել ամէն ճակատագիրդ
Ու պայքարի տենդով բորբոք
Ապ ւսոամի պէս անղրգիո.
Կ՚եղեցկութ եամ բ յորդել նորող
Կեա՛նքն ամբ Ո 'մ ալ/էւն ու 'ւՒ լ՛ ■

Կռե'լ դ կոփէ՛ լ երկաթագիր
Ո ա ր բասն հղօր ու տիրականդ

Ու բռնութեանց ղէմ հա կագի ր
Շ ան թա րձա կել ռումբ ու ական
Կեա՛նքն ամբողջ արիւն ու կիր :

Ապա թէ ոչ [սօսքերն են զուրդ
/Հէէն ու ղրահ թատերականդ
Jtj աւաքարտէ ասպար ու սուր
Աղօթքի պէ" սովորական՛.

ԱՆՅԻՇԱՏԱԿ
P • Պոտոսեա&իՏ

(յերմղուած յո յզերը շուտով
վերածւում են տրտմաթախիծ եղանակի •

Ու ես մի օր մտայ ((Անի}}
Որ ճաշարան էր աւերակդ
Ուր սրբատաշ քարերի պէս
Տառապակոծ ղէմքերը վէս
Ոարձրաքանդակ պատմում էին յոյսն անցեալի դ 
Մինչ խ ոհա րա ր ը անվրդով 
Մա խում էր մեզ ոսպ ու բրինձ 
Ու ապառի կ նուի րեց ինձ 
Հաց ու պանիրդ նաեւ գինի՛ դ
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lju որ ա րձանն է էւ խռուէ
IJ,յգ անճանա չ թանգալւանէւ :

/*///յց /լալւհրն անցնում եհ շուտով յ
ե *- ահա քսան ա ա րէւն եր յետ ո յ
Յիշում եմ ան յագ բե ր կր ո ւէմէւ ւնր մեր
երբ երգում էէւնք ՀձՀա յաստա՜ն»
[jL. շնչում էէւնք երկէւնք ու արեւ*
Յայց մամերն անցնում են շուտով*—
«Մ ա յր Արարս ի ափերով»
Մ ենք հասնում ենք եէն֊Միչէլ
ե*- ան g կութ եան մեր հանապազ^
Հեռուէւց կանչում A7/ Ա ոնսլառնաս y
Ել "ձ 'ի ա ե՛լ չէինք -» ա ս ե լ * * *

Կանչէ՛, կ ռունկ կան չէ՛ •

Յանէ/ գարո՜ւն է եւ օրերն են ղուարթ
ո՞՛ւ չէ երգել ս ո էս ա կ ու ւէարգ^
Գեզե ցկութեամբ ո՞վ չէ յուղուևլ :
--- Լոյս երի մէջ ծաղկած իմի իմ ես ՝
Անմ ատչելէւն տենչաց եւ մե՛զ*
Անապատ էւ ծաո ե ր էւ պէս
Մենք աղքատ էինք ու հպարտ :
ՅիչտտսՀկ, դու քիչում ևս դա բեր ր հին- 
Ե ո մ ոռտցե լ եմ ա ր դէն 
Զձիւնածաղիկ նո բլի եկուհին :
Կանչէ՛ 5 կռուիլ կ , կան չէ՛ • • • :

★

IJ* ոն սլա ոն ա // ո ւմ մէւսսւէւկ մ էւ ^փ^փր՝ 
երր Յսւլզակն ու ես կանգնած քուէէ րով) 
վայելում էինք անձ բեւր ձր էւ
Ijin ասաց — գնա գոնէ սուր ճ խմիր'
Գուցէ մոռանաս ՝ եւ գուցէ յէէշես*.
^[ւշերներէւ մէէ մէւսսւէւկ մ էւ ւլէւ չե ր ՝ 
ենձ րերեւեց հնգէէկ մ էւ մոգ*
ԼԼոյււերե սւրցեքլ մտրեյ և ի և,
Պւսրսւմ եէւե գոյգերե գքւեով) •

—է> ու էւ գան են ր ւլ ա րձեա լ ուղէւն որ մեզ տարաւ 
Յարձունքն անհաս — այնքա՜ն մօտ է՝
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ճամբան է միշտ 'էէպ Արեւելք ձգտող հարաւ, 
Ուբ աղբիւրն եր կան մեղ ծա բա ւ_,
1Լն սալատն Լ ր որ արօտ են՛.

(Պարում 1,/ili դո յղեր գի11ով,
Տեեղլւ վայրագ կ ւոդո ւէ/1!երի, 
ր)՝ա։ի11 եր դոփում աովւաեի ու դող 
Լոյսերե. արդե1։ մարել եիե)

—Հ.Պիտի տեսնենք լուրթ լեոնե ր ի գ անդին, հեոո ւԱ 
Ոշե ՛քներն որ առաւօտ հն}
Ուր սեպացած գեղեցկութիւնն է սեւե ո ո ւն,
Ու աչքերը նրա բեղուն՝
*Ներկա լութեան մեր կարօտ ÆÎ/:»

(fri- շիկացած եգ(ւ ու արուե^
Զուգուած աեղուսպ ու մոլեգին 
I; րկ ո ւե ք*ե եր ի մե ր գ աղ արուե '
9" աւո ut պ ուրու ո ւած պարո ւմ հիե՚Հ)

—ՀՀ.Պ ի ա ի լսենք սրինգն արբուն եղան ա կի 
Սրնգահա րն ինձ ծա նօթ է,

/ Համասաեղեան վայելք կ յ՚Ա^1 ՒI1 ^յու-սյ,գի
$ռւտ արձագանգ արեան էյա(էկի 1 
Ուր անհունն իսկ "*ամաո.օա կ* ♦ •»
(հարում եիե քամուած, աեղօր,
Լ ար ո ւ ա ծ ա/l ե ղ կ շ ււոյթ եերի ե ,
Ոաո.աչում եր մի սաքսօֆօե 
— Լոյսերե արգեե մարել եիե : )

★

It ս գիտեմ // ի երգ լեո նևրՒ պկ>՛ հէն,
Որ արեւուիւ անձ թսւիւիծ կ համակ։
Ալս լոյղն ես գիտեմ♦ եւ լեոնե րի հին՝
Ոս հեղ եղա ան եմ այլեւս ցամաք,
1Լնս անձ •'ասա Կ>Ւ քուչերն ի/է ի/n րունկ , 
Հեղեղումների ուղղութիւնն անձեւ- 
1}ւ ահա սւմոան տենդուԼ տոչորուն, 
Պապակած , տենչում եմ անձրեւ,
ԱՀյձրե' լ, անձրէ'լ-.

3- Կ-
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ՄԱՐԴ - ՏԻՐԱԿԱԼ

„ կանգնի մարգն անդունդին եզերքն այդպէս միայնակ 
Աւր ականն եր մոլեգին կը նետեն շարմն իրենք վառ, 
կր յա րուզեն ցասում ով փո թո ր ի!լ1։ իր րաշերուն :

Հայեացքին տակ իր խսաարիբ 
արեւն հալամ մետաղի պէս կը հոսի 
գոյութեան լերկ դաշտերուն։

իիահուան զիմաց կր մագի հիւլէական երկունքուէ 
մ եմասլա քմաո յ ա յ ան ո ւթ ի ւնն իմացական աշխարհին 
ակրնթարթ մր լոկ բա ցոլամ - - -
Եւ բազմութիւններն անհանգարա
կր քա/են ու կը դոփեն երկիրն իրենց անձկութեամբ։
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Արտեւանին 'ԼըրաJ ու~ ծուԼուն
ա շա ա ր ա 1լն եր լուսա կծդ ր ոն 
*> և ա ա զենին հայեացքով֊
կ^ ամփոփեն զարկն անկարեկիր կշռոյ թին 
ա ի եղկր քի ձա յներուն :

ափա յլ կր սուրա յ

Արտեւանին վբրայ երկրին ու-
մ եաաղա լ ին լե ոն ե րն ա ր թ՜ուն կը < ս կեն
Լ' ընդել է^Էն իրենց կոյս ու խաւարաչին
կր ցայակ ^ոէք[' լայնանիստ հանքերուն*.

Այստեղ !լաոնկ նիւթն հաստատուն խռովքն իր 
հալած մետաղն ահաղն
ղ աշտերուն մ կթ հ ր կիզեա լ
ու կ,Հթ ա փ[, կ սհակներուն il րա լ տարերղ*,

Ու մարղն կ այմ՜մ տիրակալ սանձակոտոր ոյմերու՝ 
ա շխ ա րհ ա ս ա ս տ պայթումներ կր կա յծա կեն ա չքերուն 
մկֆ՝ անհունի ցանկութեամբ —

1!՝լ,նչ լուս ահա ա եւ սլարտեալ՝
կյւ կանղնի մարղն անղունղ ին եզերքն այղպկս 
աւարած :
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ՆԵՐՔԻՆ ԴԱՇՏԱՆԿԱՐ

Պայքարներու մ էջէն միայն պիտի վառին 
Աստեղափայլ գաղափարներն առաւել 
Ումգրնութեամբ ՝ ու բարուին նոր ու խորին 
'Լեր ածընման ա'լ բեղմնաւոր արեւներ։

Անհան գրուան թալալում էն այս խորունկի 
C)՝ եր եր կր ա յին մ թ ութիւնն ա րգ կը բանայ 
(քաղան ած ած ո ւկ բա ռե ր ո վն իսկ իրերո ւն՝ 
րէուռն անծանօթ ա չխա րհներուն գերակայ։

ք)ւ ծովն հոգւոյն մեխ ալեկոծ րնգերքէն 
Կը բարձրացնէ մո խնչիւններ անհամբեր* ♦ ♦ : 
Արգ անգունգ է ու բարձրութիւն հո յա չէն 
Ա լ մա յռերն են երկաթակուռ խոսւոումներ :

Ու երկրային սրնունդներով բրհակուած 
Մարմինն անզօր կր պայթի նոր ծարաւով*
— քյԼ ա ր թնութեան գե ր ըզգա յուն լո ւս ա բա g ՝ 
Տարերքին մէջ՝ ամէն ինչ շւս ր մ մեծախռով։

Տարերային այգ պա՝ 'հն արդէն, — լուսաբաց , 
Ամէն ցրւում կր ձգտի Ակն իր մեկնման , 
Ամէն երազ !լ առնէ գէմ,բն իր բոցարծարծ, — 
Ան՝ գոյութիւն եւ ան բարձունք լիութեան։

P- Թ-
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ՏԱՂ

--- Մաղկեցալ ծառն կենաց
Եւ֊ աննման է ր ♦
Լուսեղէն սլա ուղ ե բե ր 
Եւ աննման էր » 
ճղերն ամէն արքայական 
Եւ աննման էր »
Տերեւն ամէն արփ իա յա փայ լ 
Ե ւ աննմ ան է ր .
Գարնանային հոտն ո [' ելաւ 
Ե ւ աննմ ան էր*
Անմահութեան աղբիւր բիւեալ 
Ե*- աննման էր*
Գա շտերղ ամ էն ծաղկու! ի լի 
Եւ աննման էր *
Լե բունքդ ամէն վարդ փ թ թեա լ 
Եւ աննման էր*

---յաղկեցաւ ծառն կենաց՝
Աստուածածինն էր «
Լուսեղէն սլա ուղ երեր՝
Իւր միածինն էր* 
ճղերն ամ էն արքա լա կան՝
Ս ոլրբ ա ո ա քե ա լքն էր .
Տերեւն ամէն արփիափայլ 
Սուրբ մա բղար էքն էր. 
Գարնանային հո ան որ ելաւ՝ 
Եւր սուրբ ծնունդն էր • 
Անմահութեան աղբիւր բիւեալ 
Մ կ ր ա ո ւթի ւնն էր .
Գա շտերղ. ամէն ծաղկով լի՝ 
Սուրբ մարտիրոսքն էր- 
Լերունքդ ամէն վարդ փ թ թ ետ յ' 
Լն սուրբ կուսանքն էր :

Փ Ալս երդը առաջին անդամ բ լ լ ալ ո վ ասլադրուած է 
Ա* Շ* Մնա ցականեանի Հսւյ1լա1լա(ւ ԶարդարոՆհստ անուն 
դոբծին մէջ (Երեւան , 1955) էջ 65, Երեւանի Մատենա
դարանին 3881 ե. 2676 Լթիւ ձեռաղի րնե բուն հիման վրայ* 
Ս,Ո աջին ձեռադի ր ը դրուած է 1461-1178/*^ , ['" կ երկրո ր- 
ԳԸ J-Զ • դա ր ո ւն : Անա դիր ր , երկու ձեռա դի րնե ր ո ւն հա
մեմատութեամբ , կա՛զմած է Ա* Շ* Մնացականեան ։
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ODE
Il a fleuri, l’arbre de la vie,
Et il était sans pareil.
Il a donné un fruit lumineux,
Et il était sans pareil.
Toutes ses branches étaient royales,
Et elles étaient sans pareilles.
Ses feuilles toutes flamboyantes,
Et elles étaient sans pareilles.
Il émit un parfum printanier,
Et il était sans pareil.
La source de l’immortalité jaillit,
Et elle était sans pareille.
Les champs étaient tout pleins de fleurs,
Et elles étaient sans pareilles.
Les montagnes étaient toutes couvertes de roses, 
Et elles étaient sans pareilles.

★

Il a fleuri, l’arbre de la vie,
Et c’était la mère de Dieu.
Il a donné un fruit lumineux,
Et c’était son fils unique. Royales,
Toutes ses branches étaient royales,
Et c’étaient les saints apôtres.
Ses feuilles étaient toutes flamboyantes,
Et c’étaient les saints prophètes.
Le parfum printanier émis,
C’était sa sainte nativité.
La source d’immortalité jaillie,
C’était le baptême de Jésus.
Les champs tout pleins de fleurs,
C’étaient tous les saints martyrs.
Les montagnes toutes couvertes de roses, 
C'étaient toutes les saintes vierges.

Traduit par H. BERBERIAN

{Poème du xv-
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ԴՐ- ՃԻԶՄԷՃԵԱՆ

ՀԱՅՐԵՆԻՔ
բազկատար՛ած դուռ մ՚իբխեւ տարածոյթ էն' ափ մը հող 
ժամանակին իսկ առջեւ • ■ ■ Անկէ կ՛անցնի պատմութիւնն 
Ամէն րոպէ, բնակիչ' սրտի մ՛ը մէջ թաթախո՛ւն • • •
Ր-անակ մ՚ըլլար կարծես ան'դրախտն ամթողջ գրաւող - • •

Հոն' արեւելք ւաւյաւէտ ուր չայցելեց մահն երբեք••• 
Կեանքը կերտող ժամանակ' ժամանակէն դէպի վեր • • • 
Հանք մ’անլ]ախնան ըսկըզբի ուր զեգագէմ տանուտէր'
Օր մը իջեր է Աստուած զինք սերընդել իբրեւ թհրք • • •

ք(ւ այդ բերքով բեռնաւոր' տարածութիւն ւ£ը հողի' 
Կրկրագունտի սիրտն իբրեւ բաբախ il ան մէջ ՛անդադար, 
Շտեմարանն Յարութեան' որ ինքն իրմոլ] կ՛ողողի • • •

Սա երկիրն է վերջապէս զոր հայրենիք կ՚անուանեն 
Արտերու մէջ սեղմելու] իբր իրենցն իսկ , իբր ըլլար 
Անմահութեան մրցակից կեանք մ՛ան՛ տուող կաթն իրեն--

ԲԱՐԲԱՌ ՄԱՅՐԵՆԻ

Արեւելքէն շըթներու' իբր առտուան մը կաթիլ' 
կաթող' կարծես խաւարին' երջանկութիւնր Խօսք ի - • • 
Տիեզերք մր թեւաւոր' ո՛ւր կեանքն ամբողջ Կիրակին' 
Կր բարձրանայ դէպի վեր' Աստուծոյ գահը բազմիլ •• •

Զի հնչմամբն իսկ ըսաեղծել' Րանն առաջին իբրեւ ան՛ 
Զինք կը թանայ լոյս առ լոյս կեւսնքին առջեւ- լուսեղէն 
Աղթիւրներու սրբագործ հուն մ՚անրսկիզբ' որ պեդեն 
Ատածուլքները բոլոր' ձե՚ւեըն իրենց գոյութե՛ան •• •

Անմայրամուտ նախահօր արցունքն է ան, ճիչը դեռ, 
Յաղթանակի երգն յորդող, հաւատքի կայծն եռուզեռ 
Սէրերու հուրն հնոցին, պատկերն ամ՛բողջ վերջապէս

||ր խօսսւկից կեանքին հետ' ժամանա՛կին ծոցն ի բուն 
■j ելւկւսներուն մէջ բոլոր' կ՚եբգէ յաւերժը կարծես' 
Անով յըղի , բառ առ բառ զայց իբր երկնող մայրութիւն :

Դ- ճ
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Շ- Ռ- ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

pPdhSh կՐՊՍԵհն lifïâbh

ԶՐՈՅՑ ԱՐՀԵՍՏՆԵՐՈՒ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏՆԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ

՛Բանի մը մտքի բարեկամներ էին որ լիրանանեան լեոնաւան 
մը ամաոագնաց կը գանուէին միասին : Այդ աոաւօա' իրենցմէ մէկը , 
նկարիչը” կուժ մը գնելու համար մտած էր պահ մը' աւանի բբու-ւ 
տին կրպակը : Միւս երկուքը, մին երաժիշտ, երկրորդը հրապարա- 
կագիր' դուրսը կր սպասէին տաք իյօսակցութ֊եան մը տարուած : 
Վրայ հատու չորրորդ բարեկամ լքը որ գեղագիտական ՛հարցերով 
կր հետաքրքբուէր մանաւանդ եւ որուն' այդ պատնաոաւ «գեղագէ- 
տը» կ՚ըսէին իր բարեկամները, քչիկ մը հեգնանքով-••

Բ.

Վեղագէաը--- 1}թէ ուրեմն առՆԼն^ երեւոյթները իմաստասիրաւ
կան իրապաշտութեան տեսակէտէն ՝ պիտի դիտենը որ ի ր ենg գործին 
մէչ Զ ուտ Սրհեստ ել իէուտ Արուեստ մեր նկատողութեան մէշ մէն. 
չեւ տեղ մը իր ա ր ու զուգահեռ կ'ընթանան , մինչեւ տեղ մը կը նման ին 
իրարու իրենց ըրածովը՝ սակայն եւ յետոյ' կը զատուին իրարմէ՝ 
իրենց յան ղում ին յա ո աջ ըե ր ածովը նոյինիսկ հա կա գրուելու աստիճան 
իրարու ՝ կերպով մը :

Հթսւպ՚սւրէսկա-գիթը •— թէ ինչպէ&ս * • »

Գ-եււազէւոը •--- Արհեստ եւ Արուեստ իրարու կը նմանին Նա թ
անով որ որոշ վարպետութիւն ifyr պահանջող CJIipfrlïլՆեր են* բայց 
այղ ղործելը չի կայանար ե ղե լո ւթ ի ւնն ե ր յաււաջ բերելու մէջ՝ ինչպէս
են մեր վարմունքները՝ այլ կը կայանա յ շյւնհլՈՆ մէջ ---  բառին լա յն
իմաստովը որ տեսանը --- առարկաներ՝ իրեր շինելու մէջ*, Ել luJri՛

լինելը կ լայ տրուած զգա լի նիւթեղէն ի մը վրայ գործելով՝. Որով
հետեւ  խօսի՛ յ եթէ կ ' ո լզես ակ անջը սլար ոն Լա բա լի ս ին   չէ կա
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O ԱՆԴԱՍՏԱՆ °

րելի պարապով կամ ոչինչով բան մը շինել- իսկ մարդը նիւթ չի կըր- 
նար ստեղծել եւ ինչ որ կը կոչենք իրենց «շինելը֊», նոյնիսկ «ստեղ
ծելը֊» , ուրիչ բան չէ բայց եթէ' նիւթեղէնի մը զանգուածին կազմ 
տալը, կամ նիւթեղէնի մը տարրերուն մէջ կ1ոսԼ ոլ- կ"յԼ"Լ ֊֊-տստատե— 
լով այդ տարրերով ձել մը յառաջ բերելը, — ձել մը այդ զանգուածին 
կամ տարրերուն նիւթովը լեցուն :

Հրապարսւկազիրը----Պարզ է ըսածդ • սա դիմացի թիթեղագործը
իր ունեցած թիթեղի բարակ տախտակներուն մէջ պիտի կտրէ իր խո
շոր մկրաաովը ու հանածները ոլորելով կամ անոնց անկիւն տալով եւ 
յետոյ իրարու կցելով պիտի շինէ ձագար կամ քարիւղի պարունակ
ներ : Մեր բարեկամն ալ միտք ունի իրեն տրուած ձա յնա չա ր ե բուն 
նոթերը տեղափոխելով զանոնք իրենց զանազան հանգամանքներուն 
մէջ նոր կարգի դնելով իր մտադրած քառանուագը յօրինել,

Երաժիշտը----Բոլորովին այդպէս չէ իմ գործելու կերպս
խորքին մէջ նոյնին կոլզայ, ուստի կ'րնգունիմ :

Դեւլազէտը •--- Ուրեմն մինչեւ հոս արհեստաւորին ըրածը ել տր
ուես տադէտին\ը' նմանօրինակ բաներ են, Երկուքն ալ փաչխատին 
զգալի նի ւթե զէնն և ր ո լ վրայ ու անոնց ձել կամ աւելի ճիշտ նոր ձեւ 
տալով իրեր կը շինեն, Արհեստէ արհեստ նիւթեզէնները կը փսխուին
ու նաեւ տեսակները առարկաներուն, այսինքն տրուած ձեւերուն ---
ու ատով ալ պահանջոլած վարպետութեան : Եթէ "ա թիթեղագործը 
թիթեղփ վրայ կ'աշխատի ու ձագարներ կամ պարունակներ կազմե
լու վարպետութիւնը ունի , քովի պայտառը գիտէ երկաթի վրայ գոր
ծել եւ անկէ կենդանիներու կճղակները պաշտպանող պայտեր շինել , 
Արուեստները իրենց կարգին, իրարմէ էապէս կը տարբերին իրենց 
ձեռնած նիւթեղէններուն ա յլազան ո ւթեա մ բը , Եթէ ձ՛եր երամիչտը 
զուտ ձայնևրու .Լրայ կ'աշխատի' գիտէ անոնցմէ իր մեղեդիներուն եւ 
անոնց ընկերացող դաշնեակներու տեւողային էութիւնը կաղմագրել, 

մեր նկարիչ րար\ե\կամն ալ***

Երաժիշտը--- Ի՞նչ կ'ընէ այսքան ատեն այգ կրպակին մէջ,

փարջ մրն էր ընտրելիքը ի վերջոյ-••

Դեւլագէտը .--- Մեր նկարիչ բարեկամն ալ իր թիւպ^Հւռւ-ե ժ*ե-
ջփ երանգախմորները պաստառի մը փրայ իրարու խառնելով ու նոր 
կարգի մը համեմատ անգրապա րղե լով' իր ն կա ր-ա ռարկան ե ր ը կը շի
նէ , կամ բանաստեղծը մեր լեզուին բառերը նոր կարգի մը շարելով 
իր քերթուածներուն մարմինը կը յօրինէ էջերու վրայ :

Երաժիշտը ----  Իսկ պարաստե՞ղծը , որուն ըրածը իմինիս ամենա-

մօտը կը թուի ինծի***
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փեղագէտը •--- Ոոկ պա րաստեղծը իր պարողներուն մարմիններուն
■? լ էմեոնց չարմ-ումներուն միջոցաւ ե բա՛մ չտ ո ւթեան նման ու յաճախ 
'էւնւղւ թելադրանքին աա\!լ դարձեալ տեւողութիւն մը ու միամամ ա- 
Նակ միջոց մը գրաւող մ արմնսւչարմային եղե լո ւթ ի ւննե ր ո ւ իրաձեւե- 
ցր կը հաստադրէ մեր նայուածքին ել իմացողութեան դիմաց ♦ ♦ • :

Հթսւպարակսւգէրը----Ուրեմն պիտի կրկնես մեղի մինչեւ հոս՝
հակառակ արհեստէ արհեստ մէկ կողմ էն ու արուեստէ արուեստ միւս 
կողմ էն եղած բոլոր տ ա ր բեր ո ւթի ւննե բուն թէ Արհեստաւորներուն 
թէ{ Սրուեստաւոթնեբուն ըրա^՜ը խորքին մէջ էապէս նման բան է» 
ղդալի նիւթեղէններ նոր ձեւի դնել անոնցմէ իրաւ էութիւններ կաղ- 
մ աւո ր ե լու համար :

'ւ֊եւլագէւոը--- ճիշտ սւյղպէս :

Սրաժփջտյւ--- Մ հր տար բեր ութ ի՞ ւնը՝ այն ատեն։

Հրսւպարւսկագլւթը--- Աճապարէ՝ հասնելու իրենց ըրածին տար
բերութեանդ. մեր բարեկամը սկսած է վախնալ որ մի գուցէ զինքը 
ի '[J'PLn,l ձայներոլ պայտառի մը վերածես այգ գնացքովդ։

Դեւլսւգէւոը----Տարրերութիւննին այն է որ մինչ Արհեստաւորին
կաղմաւորած առարկան ---  որով եւ զայն բնորոշող ձեւը անով ---  բայց
սնկէ դուրս յառաջ բերուելիք առարկայի մը, աւելի յաճախ ալ եղե
լութեան մը համար սար քուած է, իր նպատակը անոր մէջ ունի, որով 
և ւ իր յօրինուածքի գոյութեան ել որպիսութեան բանա պատճառը, 
raison d’être --- ի՝ե^պիս կ\ըԱեն--- անոր իրապայման կայ , որով եւ

անով կր հասկցուի եւ իմաստ ու Արմէք կը ստանայ...։

Հրապարակագիթը--- Այս, իրաԼ, ձագարին ձեւը կը բացատրուի
տնով որ կարելի Ալիտի դարձնէ հեղուկի մը աքկյնկլ|1 շիշի ձ՚ը մէջ նեղ 
բերանէն . կամ պայտառին տուած ձեւբ կր հասկնանք երբ նկատենք 
որ պայտերը պէտք է պատշաճին կճղակներուն՝ ղանոնք պաշտպանն- 
լու. համար դե անին հետ իրենց ո ւն ե g ած շփում ին մէջ*

Երաժիշտը--- Աը տեսնեմ հիմա թէ ինչպէս բնոյթի տարբերու
թիւն չկայ Արհեստներուն եւ ճարտարար ո լե ոտնե ր ուն ալ միջեւ։

Դէղսւգէւոը--- ճիշտ ատոր համար ալ այգ վերջիննե բուն զուտ
տեսածներուն լաւագոյն է ճսւրւոսւրսւրհՆսւո ըսել :

Հթապսւրսւկւսգիրը •--- Արհեստներու մէջ մարդիկ կ՚ա՛շխատին
գործիքներով, իսկ ճարտտբարհեստներու մէՀ մարդիկ կ,աշխա՛տցնեն 
իրենց հնարած ու սարքաւոբած մեքենաները, բայց այգ մեքենաները 
արհեստներուն մէջ մարգոց բրածին նման բան մրն է որ կ'ընեն ï
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Երաժիշտը ■— Ամերիկ ա' $ [’rJ Լ՛ ո J ['1/1 [' ձ*էջ տեսած ՛եմ քփորտի գոր
ծարաններուն վիթ [սարի ճարտարալանը» մ է կ կողմէ՝ կառաշարերէր
նաիսանիւթ --- երկաթ՝ պողպատ ՝ պղինձ ելն» --- կր հասցնեն՝ Հրէ՜
շա յ ին քաղաքը կ՚ուտէ ՝ կ}ր\ լափէ ամէնը՝ իր հնոցներուն մէջ կր
մարսէ՝ հրաշէկ հեղուկ կը դարձնէ՝ յետոյ իր մե բեն ան ե ր ո ւն մ ԷԼ հա
զարումէ կ ձեւերու կը թ՛ափէ զայն ու այդպէս ելլած տարրական ձեւ ի 
իրերը մեծ չզթայփ^յ F բերելով* Եւ այդ ամէւը ի

կը յանգին սա բանին որ ճար տարա լան ին միւս ծայ րէն ՀՀղ ա ղանր^> կր 
կ ան դնէ քփորտ ինքնաշարժերու շարքերը՝ որոնք նոր կառաշարերու 
վրայ սլիաի հեծնան աշխարհի չորս ծադերը մեկնելու* * • :

ԴԴղաքյէաը— իսկ հիմ ա իւրաքանչիւր ինքնաշարժ- ճարտարար
վեստի իր մ ըն է իր կար դին ՝ որովհետեւ այն հաղարումէկ աղուց- 
ոլածքները ղանաղան ն ի ւթեղէնն եր ո լ Որ զինը կը կազմեն' եղած են 
1՚րենց գոյացուցած կառքին շարժումը արտադրելու՝ յառաջ բերելու 
համար* կառքը իր մեքենականութեան բոլոր մ ան րամ ա սնո ւթ իւննե- 
րո,Լ Ւ F բացատրութիւնը ՝ իմաստը ել արժ՜էքը կր դան է ա յդ ն սլա տա կ 
եղելութեան մէջ՝ իբր անոր գոյութիւն առնելուն պայմանագրում ♦ ♦ ♦ :

Եր՚ա֊ժիշւոը----Կ ը ս սլա ս ե մ ԷԼր ո ւես տ տղէ տ ին շինածին հակադրու
թեան ը յատկա ն1՚մն =

Դեղագէտը--- y լ, ր լլա ր անհամ բեր ՝ սլիա ի դամ ան շուշտ ատոր *
նոյն իսկ սւյդ յատկանիշին յստակագոյն որոշմանը հա շլոյն' կր 

կարծեմ որ անհրաժ՜եշտ է աւելի մօտէն սեղմել բնո ՚թ'ը արհե՛ստաւորին
հաստադըած ձեւերուն* ասոնք բառին ըտյնադոյն առումով ր միայն'
--- ոբով մասերոլ մէջ ոեւէ միութիւն կր նշանակէ --- ԷԼե՚ւին* իսկա-
պկս անոնք կը կայանան կազմուածէներ ՝ կամ J ՕդՈԼԱւծ՜քներ 
--- structure ներ ..--- ներկայա ցոլելն ուն մէջ* անոնց ձեւը հժլաղ-
մուածքձի ՝ յօդուածքի ձեւ մ\?:ն է միայն. այսինքն անոնք կազմաւոր 
մաս ե բու յօդուածքներ են որ միութիւն մը կը բերեն անշուշտ՝ բա • g 

միութիւն փը ո ր մէկէ ա՛ւե՛լի միջոցներու մ ի ե ւն ո ին նպատակի մ ո 
մ Ւ ifi՛ և ր Ը ԸԼԼաԼՈ1^ ներկայացած միութիւնն է : Այսպէս են օդտակա ր 
իրի մր, ղալաթի մբ ՝ չփչի մբ կամ մուրճի ել աքցանի ներկայացա - 
ց ա՛ծ ձեւերր* ասոնք ձեւ ունին անով միտիւ որ իրենցմէ դուրս մէկ 
ո լ որոշ արդիւնք մը յառաջ բերելու կո չուած նիւթեղէն որո՝ մա-* 
սեբու յօդուածքներ են* ի ւթեղէննե ր' որոնք իրը նիւթեղէն տարրեր 
կոչուած են իրենց ղերը կատարելու*. J}l նոյնը կրնանք ըսել րառ 
առ բառ ճ արտ արար հեստներու շինած մեքենաներ ուն համար*. Ս.Հ ա 
թէ թե չու ասոնք \եւ անոնք բոլորն ալ ձեւ ունենա յով հանց ե րձ կրնան 
տձեւ առարկաներ ըլլալ՝ որովհետեւ «տձեւ» թկ ըսուածքով' իրենց 
մ աս ին J-իւտոււս ձեւր' (ա յս վերջին բառին ընդհանուր իմաց ում էն
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աւելէ նեղ զգոյ լէ է յանգած) ել զօրաւոր մէկ ն շանակութէ ւն ը կը սա՝հ- 
//’անէ :

|ւշ1Ո|1 •--- (Qz հ է ան ամ տյնըան պարզ բաներ' այսըան բարգ
,,ւ կերպով մը հըա ղ ա տ ը ելո ք_» կա բ ո ղո ւթե անգ lLPUiJ* * * *

Հթապաթակագիթը--- Մեր բարեկամէն կողմէն ն ո ր էն հեղնանը՝
բայց անուշ տեսա կէն անշուշտ յ Ս է այն պէտ է էրեն դէտ ել տամ 
թէ էրերը կրեան պարզ ըլ/ալ էնընէն էնչսլէս ա ըցան մը՝ կամ ձաղար 
մը՝ բայց Այյգ պատճառ մ\ը չէ որ մ է արը դմ՜ուարանայ՝ երբ շատ ու 
տարբեր բաներս լ հասարակաց էսկոլ թի-՚՚՚ը բացա յա յտե լ ջանա հ , 
ստ է պո լած է վերծանել վերացական եզրեր » որովհետե լ ւ]եթացակսւ(կլ 
մէայն կրնայ Աւ(}ւլ1ւսւ{ւՈՆ]1 եԼԼԼաԼ* եւ ընդհանուր է ս կո ւթ է ւձւեե ր հետե
ւաբար մէայն վերացական ե\զրերով ճշգրտապէս կրնան տրուէլ։

Եյ1աԺ]ւշԱ1լ1 •— Խրելէ հէմա ատենն է ա յ լեւս դա լու Qn ւտ Արուես
տէն * թ ուտ Աը հ ե ստ էն ունեցած տ ա ր բե ր ո ւթ է ւն ը ճշտելու։

փեղագէաը--- Կը վ աթնամ համբե ր ո ւթ է ւն դ հ ա տ ցնե լէ ս , որով
հետեւ դեռ բաւա կան սլէտը պէտէ ունենանը անոր , ուստէ կուդամ
ուզած էդ։ --- Արուեստագէտն ալ զղ՚ոլէ նէւթեղէններոլ ձել. կ ո ւտ ա յ
ըսէ * նա էս էր ա ոաջէն տ ար բե ր ո լթէւնը ա րհե ստաւո ր էն ըրածէն ա յն 
հ որ այդ զղալէ ն է ւթե զէններ ո ւն էբր րէղա էէ է հանգամանըն է մէայն 
որ կ(Լ շահագրգռէ Հ կ'առաջնորդէ ել կը ձեռնուէ էրմէն կերաու-
մ էն մէջ*, թէթե զադո րծը չէ կթնար թէ թեղէն տեղ է/մոր գործածել 
որովհետեւ կարծր չէ կենար էր մ էջէն հեղուկը անցընելու^ բայց երբ 
ti ե ր նկարէչը ղ fc-մաց է թէթե զա զո րծէն սլա տկերը շէն էր ձեռըը ձագար 
մը բռնած էր ե բանդա է/մ ո րն ե րուն նէւթեղէնո վը պէտէ ւէոէսա\րէնէր 
ձագարէն թէ թեղը • կր՝ բաւէ որ էր սլա տ կե ր էն մէջ ձագա ր էն թէթե- 
ղք,ն ո լնե ցած ղոյնբ ել փայլը տար ։ Արհեստաւոր լէ հետեւաբար էր 
գործածած նէւթեղէններուն ղանոնը ճ[, շտ ալ նէւթեղէնէ թող յատ- 
կութէւններ կ  ̂օգտագո րծէ մ էն չ արուեստագէտը Ւր դո րծածած նէւ- 
թեղէններոլն ղդալէոլթեան յ ա տկո լ թ է ւնն ե ր ր էապէս ։ Էրեն համար 
նէւթեգէնը էբր ն էւթեղէն կ ո չուած է էր վրան կրելու եւ մեր զգայա
րան ըներ ուն յայտն ելու զզաէէ որակներ ո բոնը հետեւապէս պէտէ 
կազմեն բուն գործածուած տարրերը յառաջ բերելէ դո րծերուն՝։ Մել ա - 
նէ նշաններ կ\ո. սելեռեն ըերթուտծ մը էջէ մր վրայ՝ բայց քանդէր հԷ 

որ նոյն ըերթուած\ր կապարով արձանագրուած ԸԷԼա (ր մարմարէ 
տաէռոակէ մը վրայ կը բաւէ որ ընթերցումէն ատեն նոյն AîXljfi/r ր ր 
տան անոնը' ու ըերթուածր նոյն ըերթուած„ կ\ըէԼաJ * Ա/սպէս է որ 
կրնանը ըսել Արհև ստէն թէ Արուեստէն մէջ զգալէ նէւթեղէններ կը 
ձեւուէն մ էն չ աո աջէն էն մէջ ղգաքէ ն է լաթեղէններուն նէլթե-
ղէնութետն հանգամանըն է էապէս կազմ ու ձել ընդունողը } երկրո ր- 
զէն մէջ անոնց Զղալէ որակները յաւէտ։
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Երաժիշտը--- --  • - յաւէ՞տ :

Հրապալւա1կագիրը--- Լաւ. րայց այս մասնաւոր պարագայէն էնչ
iil^iui^ է մ'անան ք ճշտապէս Ջ֊եւ ըսե լո ւէ •

փէւլսւգէւոը •--- 3, ելին մէկէ աւելի սահմաններ տրուած են } կրնանք
առաջին առթիւ սահմանել բնդհ ան ր ա g ած ը բազմաթիւ եւ այլազան
տարրերու կամ մառերու մէջ միութֆւն : Ս$ւ չուշտ , ըստ մեր նախորդ
ըսածին հոս այլազանութիւնը զդա լիութեան այլազանութիւն մ ըն է 
եւ հետեւաբար նաեւ մէութէւնը ոչ թէ մէայն յղացական , զուտ էմա- 
ցտկան կամ ն է լթե ղէնա յ էն , այլ մէամամանակ Ի մ անտ լէ է-ԷԼդ։: լ է է 

մ ի ո ւթ ի ւն ւ1}ը :

Հրապարակս։.գիրը •— Ուրեմն կ՚ըսես թէ ոեւէ արուեստէ էրէ 
վրայ կտրելէ է հաստատել թէ զէնքը էապէս արուեստէ էր ընողը եւ 
էբր այդ ա ր ո ւե տ ա գէ տա կան տեսակէտով արմեւորողը այդպէսէ բա

նէ մը էրադո բծուած ըլլա էն է ['Ը ^էջ՝.

Դհղագէտը -—- Ա յո՛ :

Երաժիշտը---- Երբ կ՛՛անդրադառնամ , օրէնակ, մեղեդէէ մը
որ էնքնաբալ ու ամբողջ երամչտական էր մը կտրելէ է համարել - 
մեղեդէէ մը եղածէն, ու նոյնէսկ չատ հպանցէկ կերպով կը վերլու
ծեմ զայն , էրաւոլնք /լուտամ այդ ըսուածէն :

Հրապարակագիրը •— թէ է՞նչպէս • • •

Երաժիշտը-.--  Ա՚ելոտէ մը դգալէ տարրերու ամբողջ մըն է , ո բոնը
ձայներ են. որսլէսզէ մելոս։Է մը ունենանք նաէ։ շատ մը ձայներ պէտք
է l’IJ"'1' • ^էկ ձայնով մելոտէ չըլլար : Յետոյ այդ ձայները պէտք է կ։ 'պ- 
ուէն էրարոլ. նոյն ձայները երբ տարբեր ատեններու անջատ անջատ 
լսուէն՝ մելոտէ չեն կազմեր : Արդ այս կապուէլը արդէն առուէն մ է- 
ութէւն մըն է : Հէմա այդ ձայները էբր զգալէ էնչեր՝ մէկէ աւելէ զգա
լէ հանգամանքներով տարրեր են էրարմէ , _ այսպէս ոմանք չեշտ ու- 
նէն, ուրէչնևր անշեշտ են, ոմանք զօրաւոր, ոմանք մեղմ- յա բաբե
րս։ բար եւս ոմանք կարճատեւ են ոմանք երկարատեւ-, Տակաւէն յա- 
րա բեր արար էբր հէմաձայն ընղուն ո լած մէկ հատէ մը, դէպէ վեր կամ 
դէպէ վար , բարձրութեան կամ ցածութեան աստէճաններով կը տար
բերէն էրարմէ Արդ այդ ձայները այն ատեն մելոտէ մը կը կազմեն' 
երբ այդ զանազան տեսակէտներէն անոնց յաջորդութեան մէջ օրէնքէ 
մր կամ կարգէ մը մէութէւնը հաստադրոլած կ՚ըլլայ էրենց մէջեւ-. 
Այսպէս երբ էրենց յաջորդութեան ատեն շեշտը մէօրէնակտբար որոշ 
ժամանակը անդամ մը կուդայ և մէւս մամանակը անշեշտ ձայներ ,րան
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մը որուն մելո տ ի ին չափը 1լ ըսենք ) սա կը նշանակէ միութիւն շեշտ- 
անշեշտի ա յ լտղան ո ւթ ի ւնն ե ր ո վ։ ք]լ մի ւս կո ղձ է կը տեսնենք որ մե լո- 
տ 1Վ,ն մէջ երկ ար եւ կարճ ձայներու յաջորդութիւնն ալ կը ներկայացնէ 
որոշ հ ա ւա սա ր ա կշռո ւթի ւնն ե ր ) ին շ որ չա փա կանո ւթ ե ան հետ միացած 
մելոտի - պարբերութեան ընդհանուր կշռականութիւն մը կուտայ , 
անոր ընթացքը ստորա կէտերով) մ ի ^ա կէտ եր ո վ բաժնելով ու վերջ^ս^- 
կէտով փակելով) այս անդամ չափ ական ութէն,է վեր պարբերութեան 
յատուկ շե շտա կան ո ւթ ե ան մ ը մ էջ բաժանումնե ր ունեցող ամբողջի մի
ութիւն մը ստեղծելով։ Հիմա երբ նկատի ունենանք ձայներու իրարմէ 
ո ւնե g ած աստիճանի տա ր բե բութիւն ը հոն կը տեսնենք որ նոր տե
սակի այլազանութեան մը մէջ այդ տեսակէտէն միութիւն մը իր կար- 
ղին 1լալեյնայ միւսնե բուն վրայ ) անով որ մ ե լո տ ի ին մ էջի 4^ս'J՜

ները նոյն հիմնաձայնէն յարաբերաբար իմացուելով նոյն ընտանիքի 
ւ.՝ւ նոյն ձայնաշարին շարւսձայներն են հակառակ իրենցմէ տարբեր 
ձայներ ըլլա լնուն :

փեղագէսւը •--- Այսպէս կարելի է ըսել որ մելոտի մը երեք տեսակ
ձեւերու սերտ միութիւն մ ըն է) երեք տեսակ ձեւերու ներբաղադրու- 
թիւն մը) էնթեկրսւլ մը։ Գեռ կարեւորութիւն ունի խուլ՝ կանոնաւս ր 
բաղխում ը) սրտերակը) շեշտ-անշեշտի տարբերութեան մէջ միութիւն 
մը) անոր վրտյ կարճատեւ-երկարատեւ ) երբեմն արադասահ երբեմն 
դանդաղող) երբեմն մեղմ երբեմն վերսկսող ընթացքի մը ներկայա
ցուցած այլազանութեան մէջ հաւասարակշռութիւն հաստատող ըն
թացքի կչ^րւյթ ԺԸ) ձեւ մը։ Գեռ անոր վրայ այդ կշռոյ թին ձայներով 
բարձրացող թռիչքի մը մէջ սլացիկ դարձնող ձեւ մ ը։ ք]ւ֊ այս ձեւեր ը 
երբ սերտՕրէն կը ղրկեն զիրար՝ երեքը ընդգրկող միութիւն 
մը չթե ելու կամ գոյացնելու համար) կը կազմեն մէկ անդամ էն երա- 
ժ շտա կան իմացում ին յայտնուոզ բան մը, զոր կը կոչենք մելոտին 
իսկ, ել որ կը նոյնանա յ իր երամ չտա կան իմաստին հետ՝ ըլլայ բառ, 
ըլլայ գՒը՝ fit ճ հասկնալ ու հասկցնել բայց եթէ

<վ։րմով» :

Հրապայոսկսւգլւթը----Ուրեմն որքան որ կը հասկնամ մելոտի մը
չատ մը հանգամանքներով --- չեչտ - անչեչտ , զօրութիւն , մեղմու
թիւն, արագութիւն , գան գա ղո ւթ ի ւն , կարճ-երկար , բարձրացած , 
բազմաթիւ ձայնային տա ր բե ր ութ իւեներ ո լ մէկ բան գոյացնելն է- 
այգ իբր զգալի բազմաթիւին եւ բազմորակին զգալի-իմանալի միամ- 

րոդջութեան ճեւ. !լ ըսեն :

Երաժիշտը--- Ոքով պիտի ըսենք' ոչ թէ մելոտին ձէւ մը Ուքւի ,
այլ' ձայներուն մեզ իմանալի ձենն իսկ է- իր իմաստը ինչպէս
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եւ իր ներգոյ զգացումները, իր զօրութենական ընթացքը կը 
նոյնանան իրեն հես։ , որով ոչ թէ պարապ ձեւ մըն է , այլ իմաստով, 
զգացումով ու զօրութենական ընթացքով լեցՈւՆ ձեւ մը- աւելին ե- 
րամշտական իմաստ, զգացում ել ընթացը ե զո զ ձա յներուն մէկ Էու
թիւնը. : ,

ՆԽլԱպէսւը--- Այգ մին, բազումով ու բազմորակով գոյացած
ձայնեղէն մարմնի մը միութիւնն է : Այսպէս է որ կրնանք անցնիլ 
9,ևւի ու րիշ մէկ սահմանումին, ըստ որուն Ձեւը անբողվ մ ըե է իր 
մաս ե րուն հետ, իր յ ա ր ա բեր ո ւթ ի լեն ե ր ո ւն միութեան il էի ըմբըռ- 
նոլած- կամ ուրիշ թօսըով' Տ,եւն է, հոն ուր մասերը անկաթ գոյու
թիւն չունին այլ միայն իրարու եւ իր արմ ով' ամբողջին միութեան 
հետ իրենց ներկայացուցած յա րա բե ր ո ւթե ան ը մէջ֊ այսինըն նուաճ
ուած եւ իւրացուած այգ ամ բո զվռ ւթ են էն , այնքան որ , ոչ թէ 
իրենը զայն գոյացնէին , այլ ան զիրենք գոյացուցած ըլլար, անոնց
մով ինըզինը այլապէս եւ բարդ իրագործումին հետ, մասերը մէկ 
ամբոզվէն սերած ըլլային զանազան զգալի հ անգամանըն և ր ո վ-, Այն ի- 
մաստներ ը ել զգայնական յատկանիշները, կշռոլթական զօրութենա
կան ընթացումները որոնցմով ի յայտ կուգան եւ կը պարտաղրուին
զիրենը Հայեցողին' դարձեալ կրնանք ըսել- --- Ձեւ կայ հոն' ուր մի
ամ բո զ ջ մը կր սա լա ոն ի մ ա սե բու ա յլազանութեան վրա J :

Հըասյաըսւկագիթը •— Լալ , հթմա կը տեսնեմ .թէ քէ՛ն չն է ո ը երա-
ժշտ ո ւթ} ե ան մէջ կտոր մը զե ր ա էք՜շտա կան» կ1 ընէ . --- ք* ր ձայնեղէն
տարրերուն այւյ Ձեւը-, Ա իւս արուեստներու գործերում համար նոյնը 
կրնա՞նը ըսել, համաձայն վ։ ո վւո թո ւթ ի ւննե ր ով mutadîs niUtanûlS.

Երաժիշտը---- Պարարուեստին համար շատ լալ կը տեսնեմ այգ
երը կը թորհիմ անոր մասին, ինչպէս ըսած են --- որ շատ ճիշտ կը
գտնեմ , ---  թէ' պար մը մարմինի մը երգելն է, այսինքն թէ պար մը
մարդկային շարմ ո ւձեւե ր ո լ մեղեդի մ ըն է։

Դեզսւգէտը--- Եթէ մեր երամիշտ ընկերը պարի իսկութիւնը շատ
լաւ բացատրեց, զայն եր ամշտո ւթե ամ բ հասկնալով, կր թորհիմ որ 
նոյնքան յաջողութեամբ կրնանը այս անգամ ա րձանա գործս։ յ ին երկին 
իսկութիւնը ըմբռնել զայն պարով հասկնալով-. Իրաւ թէ պարող ար
ուեստագէտի մը պարը իր ո ե լէ մէկ սլահուն կարենայինք ան շար մա
ւրն ե լ , աւելին' սլարարուեստը քարացնել, •--- արկած մը պիտի ունե
նայինք- ու ան իր արձան ագո րծա յ ին ա րմէըը պիտի ունենար այն ի- 
րոզութեան մէջ, որ այգ մարգ-արձանին մարմնին բո լոր մասերը, 
թեւերը, ձեռքերը, ոտքերը, իրանը, գլո ւթ ը իրենց տեզվ։, դիրքի , 
միացման, ասոնց ներկայացուցած զանգուածներուն , մակերեսնե-
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լաւն ՝ հակառակ իրենց տ ա ր բե ր ո ւթի ւնն ե բ ո ւն եւ անոնց ստեղծած 
**ակաղր ո ւթիւննե բուն ՝ ունին իրենց իրարու ղօղող ու ղանոնք իրա
րու </ իա ցեո ղ յարա բե րո ւթիւննե բու հ ա մ ա պա տ ա ս խան ո ւթ ի ւննե բ , 
ս իութիւնեեր , բարեբախտ հ ամ եմա տ ո ւթի ւնն ե ր . այղ բո է՛՛լ՛ը կ՚առնէ' 
ւ}իակ թո֊իչքի ձը շնչաւոր ող ու սարսռացնող սերտ ու միեւնոյն
ամբողջի մը տիրութեան ու միութեան մը մէջ*.

Երաժիշտը.--  Ս եր ղեղաղէտը զիս կը քաջալերէ ՝ մէկ արուեստէն
միւսը անցնելով՝ ղանոնք իրարմով հասկնալու իմ հակումիս մէջ*. 
Եթէ Հէե մԸ աււաջ երամշտութիւնը թ՚՚յլ տուաւ պարային ձեւը հաս- 
կրնալու կը խորհ իմ որ կրնայ ան հաւասարապէս կիրարկումի լ քերթո
ղական արուեստին անոր բերած քերթուածներուն իսկութիւնը 
յայտնաբերելու :

Հրապարակա-գիրը •--- Երբ մելոտին կը բացատրէիր մեզի՝ քեր
թողութիւնը կ'օղտաղո բծէ ի ր' մեղէ ղի ին մէջ ն ա խաղա un ւթի ւննե ր ՝ 
պարբեբութիւններ տեսնելով ՝ իրենց ստորակէտներով ՝ մ իջա կէ տն ե- 
րՈվԸ վերջակէտներովը*. Հիմակ ալ հակադարձը կյուղես ընել։ կը 
վախնամ որ տեսակ մը «յոռի շրջան» ի մէջ մտնելու վրա յ ես * * .

հհւլսւգ.էտը ----  Ջեմ կարծեր որ այղ սոփեստութեան մեղքին վրայ
կ մեր բարեկամը» իր ըրածը պարզապէս էական հանղունութեան մը 
արղաբ օղտագործումն է յ Երկու արուեստներու մէջ հասարակաց 
բաներ կան եւ տարբեր » . . : Հասարակաց' որովհետեւ բառերն ալ մա
տանակին մէջ յաջորղող ձայներ են ե րամ շտականնե ր ո ւե նման՝ իբրեւ 
այղ ^կչո-ոյթի ձեւը» ընղունելու կարող՝ բայց քերթողական նիւթե
ղէն բառը այղ ձայներ ուն կից իբրեւ զղա լի-ի մ անա լի' ղե ռ ունի ի- 
մացք ր / յայ ու ու երեւակայելի պատկեր մը յարոլցանելու հանդա- 
մանքները*. Էլ ինչպէս երամշտութեան մէջ ձայներոլ ելեւէջներով 
ելեւէջային ձեւը կը յօրինուէր այնպէս՝ հ nu ալ բառեր ը իրարու 
կապուելով' նա [սադա ս ո ւթ է ւննե ր ո լ ել պա լ, բեր ո ւթ[, ւննե ր ո լ մէէ յը- 

էմաստայէն մտածումներու ձեւեր ը յառաջ կը բերեն-. Գեռ եւս 
չարմապատկերէ մէջ եդածէն նման, երեւակայութեան պաստառէն
վրայ պատկերներու յաջորդութեան Զուգահեռական ձեւեր շէնելով, 
ու այս ամէնը սերտօրէն մէացած քերթուածէն դաշնաւոր ու կչռու- 
թաւոր էմա g ա կան-պա տ կե ր ա ւո ր մտածման մը ընթացքը յօրէնելոլ 
համար, որ մ է ամբողջ մը կը շէնէ, բոլոր մասնաւոր նախադա- 
սութէւններոլ մէջ ըսելէ --- որովհետեւ խորհելէ ---  ըսուածը է վեր
ք՞ J մէկ բան կ'ըլլայ, որ կշռայէն քերթուածէն ոկէզբն էբրեւ քեր
թողս, յ էն հոդեթռէչք մը կը մտցնէ բառեր ուն մէջ, կարծես էնք զա
նոնք յարոլցանելու համար մէևնոյն ատեն էնք անոնցմով կէրագոր-
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ծուէր անոր բաղադրեալ մա սերուն մէջ՝ որոնք սակայն ^րրմրրւՀ եւ 
իրեն համար այղ. մասերն էին » * .

Երաժիշտը ---- Կարծեմ ինձմէ լաւ ըսիր իմ ըսելիքս*

Գեղակէտը •— Շն որ հակալ գովասանքիդ ։

Հրապաըակսւգիըը— // արծեմ բու մեծ արուեստ կոչածներէդ եր
կու հատ մնաց •   ճարտարապետութիւն ը եւ կա ր չո ւթի ւնը :

կժպացկտը ---- ճարտարապետութիւնը մէկդի թողունք առ այմմ ՝
ուր խնդիր է թէ ան ^ուտ Արուեստի գործեր կարենայ տալ՝, նկար
չութեան համար անշուշտ լաւ կ՚ըլլայ կարծիքը իմանալ մեր նկարիչ 
ընկերոջ^ [Հայց բանի որ կ՚ուշանայ՝ կրնամ իր տեսակէտին վարպետի 
հասարակաց վկայութիւնը բերել իրենց արուեստի դործերու իսկու
թեան մասին :

Հրապարակագիրը — Ի՞նչ կ'ըսէ ♦ • ♦

ԳՕպագէալւ .--- \յկար մը նախ բան պատերաղմական ձի կամ լեո.
կամ տեսարան բ/յալր , պաստառի մը վրայ գիծերու եւ գոյներու ամ- 
բող $ մըն է' որոշ կարգի մը մէջ խմբուած։

Հրապարակագիրը •---Լաւ՝ լաւ*** Աւելորդ է երկարելը այդ մա
սին***։ P'wJg քիչ մը շփ"թ կը մնայ դեռ մտքիս' հՏէեւ» բառը արհես
տի իրերուն կիրարկմանը ա ռըև չո ւթեամ բ : Հիմա որ ինծի համար որոշ 
է թէ Զոլ-տ Արուեստ ի դործ մը ղդալի բազմաթիւ եւ բազմադան տար
րերու մէջ ձել մըն է էապէս այդ բառին երկու սահմանումներովը 
ճ չտուած • • •

‘1’եւլագէտ.ը •--- սգալիին բազմութեանն ու բազմազանս ւթեան ը մէջ
իմացուած միութիւնը :

Երաժիշտը— Կը ներես* ինչո*ւ կըսես իմացուած:

Երաժիշտը •--- Որովհետեւ ձեւը յարա բե րութիւննե րո լ մի ամ բողջ
մըն է՝ զգա լի ինչերու մէջ* արդ' մեր զդա յա րանքներր այդ զդա լր 
կ ուտ ան t այսինքն Հդգա յ ութ ի լեների ։ [Հայց անոնց յարաբերութիւնը 
միտքն է որ կ>ըմբոնէ * աչքը' երկու ղիծ կը ցուցնէ ինծի՝ բայց անոնց 
հաւասարութիւնը աչքիս մ էջէն նայող միտքս է որ կ>ըմբոնէ* ճիշտ 
ինչպէս սեւ տախտակին վրայ աչքս ճերմակ կաւիճով հետքեր միայն 
կր տեսնէ յ իսկ միտքս է որ անոնց մէջ թիւեր 'կը մտածէ՝ որոնք լոկ 
մտածե չի ինդ[ւլւ են :

Երաժիշտը — Կը հասկնամ հիմ ա իմ Արուեստիս մասին տրուած 
նշանաւոր սահման մ ր' «Jj լամ-չտութիւնը ձայներով մտածելու ար
ուեստն
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Ճ,յւասյալւսւկս1(լ]ւյւլ1 •--  ճեղի Որ ձգեմ հիմակ ալ պիտի հերւանանլ
մեր ն իւթէն' հ Աղեբանութեան կամ տրամաբանութեան մէջ կորսուե- 
լոլ համար . • .

փեւլսւգէտը •--- Լաւ . թնչ է ըսածդ :

Հրապարակագիրը •  Սա որ չատ որոշ չեմ տեսներ թէ' երբ
մէկ կողմէն արուեստի զորեի մը իսկութիւնը կը նոյնացնենք անոր 
իրագործած ձեւին հետ ՝ ու միւս կողմ է ալ 1Լրհեստներու համար կ'ր~ 
սենք թէ անոնք նի ւթե դէններ ո լ ձեւ կ ուտ ան անկէ ի բեր շինելու հա՛
մար, Ջճ'է բառը այգ երկու պարագաներուն նո՛՛՛յն իմաստը ունի՝ թէ 
այլիմաստ է* ին Հպէս կ՛ըսեն } կարծեմ, տրամաբանութեան մէ^

univoque' է pk équivoque:

Գեւլագէտը--- Ո՛չ նոյնիմաԱտ, ոչ ալ այլիմաստ • այլ հանգու-
(՛ական = analogues

Հթաւպաթակագիրը--- Այսթնքն . ..

Դեղտգէւոր--- Եըբ կ՚ըսենք ա րհեստաւո րին համար թէ ձեւ կու
տայ Զգալի նիւթեղէններու , եւ միւս կողմ է նոյնը կ՚ըսենք արուես
տագէտին համար, ո չ բոլորովին նոյն բանը րսել կյուղենք, ոչ ալ բո- 
լո րովին տարբեր բան մը. այլ թէ' հ անգո ւնա կութ իւն մը կայ իրենց 
ըրածին մէջ, էական նմանութիւն մը, րայց եւ նոյնքան կարեւո ր տար
բերութիւն :

Երաժիշտը •--- putjg չէ^ որ խօսեցանք այգ մասին . ինչո^ւ կ^ուզէք
ետ դաոնալ . • .

Հրապարակագիրը»--- կուզեմ որ բոլորովին յստակ դաոնայ մըտ-
քիՀ թէ թնչ է Ձեւ րսուածը արհեստի իրի մը մէջ*

4ժոլա<յ.էտր •--- Աո էք ճեւ բառին առաջին սահմանումը, բազմաթիւ
եւ բաղմատեսակ տարրերու կամ մասերու մէջ կապ, միութիւն, որով 
այգ բաղմաթ իլէն եւ բաղմատեսակէն Մէկ իր յառաջ կուգայ : հագա՛
րը բերան մը ունի, յետոյ հատեալ կոնաձեւ մաս մը, եւ յետոյ եւ 
վերջապէս խողովակ մը հետղհետէ սուրցող . այս երեք թիթեղէ մա- 
ոերը ^աԼա^՜ անագով իրարու կապուած . նոյն ձագար - առա բկային 
ամբողջի մասերը կր կազմեն, որով կ՛ունենանք միակ յօրինուածքի 
մը մէջ ագուցուած մասերու ամբողջ մը, որ մէկ ձագար կը գոյացնէ : 
Ըսե լ է որ ձագարը մեր երամ ի շտին շինած մեղեդիին պէս բան մըն է 
էապէս, --- ո՛չ, որովհետեւ հոն ունէինք ղգալի նիւթեղէն ի մր ղդալի
ութեան հանգամանքին տեսակէտով լոկ' տրուած կապ ու միութիւն : 
Լոս ունինք թիթեղ նիւթեղէն ին' իր մասերու այգ միութիւնք ստա-
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նս:լո։Լ [՛բրել աքդ թ[։թեղը [< ր մէչէն անցնող հեղուկին վրայ որոշ 
արդիւնք մ ր ունենալու համար տրուած կապ ու միութիւն՛ ։ Ուրեմն' 
մէկ եւ միւս պարագաներուն մէջ Զ՛ել կայ , բայց այգ 3,եւին *նիւթը 
ել էվելին տեսա ելն ու նպատակը կապէս տարրեր են î

Հթւսպաթակագիթը--- Եթ'է ոլզէինք Ջ ել յղացքին միւս իմացում ը
կ ի րա ր կե լ մէկուն ու միւսին ♦ ♦ ♦

Երաժիշտը--- - Որով' կ'ըսուի թէ ձեւ կայ հոն' ուր ամբողջի մը
մասերը ամէն կերպով իրենց ո ր պիս ո ւթեանը մէջ տրուած են Ըստ 
իրենց այգ ամբողջին մի ո ւթեանը մէջ բռնելիք տեղին ՝ դիրքին՝ իրենց 
որակովն ու բերելիք աղդե ցո ւթեամ բը կատարելիք դերին՝ այսինքն 
ուր ամ բո ղՈ է ո ր մասերը կը շինէ ել ո՛չ թէ մասերը պարզ գումարով 
ել ր գոյացնեն ամ pnrl$J^ *

փեւլագէտը----Զեւ բառին այգ սահմանումը կրնանք կիրարկել
արուեստներու եւ ճ ա ր տ ար ա րհ ե ս ան եր ո ւ շինած իրերուն։ ԷԼռէք մա
մացս յց մը՝ քակուած վիճակի մէջ՝ ունիք հարիւրեակ մը մասեր ՝ իւ
րաքանչիւրը աաըեր ձեւով * մէկը պտուտակ՝ միւսր սլաք՝ մէկ ուրիշ 
մը' թիւեր կրող բոլորակ ե ւն » ՝ ու ասոնք կը պատկանին քանի մ ր 
ա ե ս ա կ/ն ի ւ թե զ՛էնն ե ր ո լ ՝ ոս 'ւհ պո ղ սլա տ ՝ թան կա ղին քար y ջնար ա կ ՝ 
ներկ եւայյն • հի մ ա եթէ ասոնց ի ւր ա քան չիւր ը պիտի տեսնենք ՝ ան
շուշտ ՝ իրենց եղած նիւՏթեղէնի ձեւով ու որակով* բայց չենք հասկնար 
որ ինչու այգ նիւթեղէն ր ունին՝ այգ ձեւն ու այդ որակը* Կանչենք 
սակայն մամագործը որ ատոնք իրար դնէ եւ անոնցմով վերակազմէ 
մամացս լղր* այն ատեն ,ս ամբողջին մէջ իւրաքանչիւր մաս
յայտնի կ*րն է թէ ինչո՛ւ այգ նիւթեղէնն է՝ ինչո՛ւ այդ մեծութիւնն 
ու ձեւր ունի՝ թէ ի՚նչսլէս ան այդպէս եղած է' ա յգ առարկայի ամ- 
բո տալիք միակ արդիւնքին ՝ մամը ցուցնելու արդիւնքին մէջ
սահմանուած մասնակի դերն է որ զանազան հանդամանքներո '/ Ւր 
որպիսութիւնը ճշտել տուած է հնարիչին՝ եւ այս վերջինը այգ ար- 
դիւնքբ իբր առարկային Ullfpnrj ջՈ1/ը}յԱւԸ միակ իրագործելի նպատակ 
դրած է իրեն՝ եւ մասեր ր ամբողջ ըստ այնմ յղացած եւ իրենց յար
մար նիւթեղէն ին մէջ կերպարանած ՝ իւրաքանչիւրին սահմանելով իր 
տեղր ամբողջին մէջ՝ ըստ իր կատարելիք գերին :

Եթէ այս ՃՒ. շտ՝ \է ՝ այսպէս՝ մամա ցոյց ին համար՝ ---  այդ այնքան
բարդ, մ ե քենա կ անո ւթեան , ճիշտ է նաեւ արհեստներու շինած քետ Ւն 
պարզ ղործիքին կամ օղ տա կար առարկա լին համար։

Երաժիշտը — է ս ալ երբ գրելու վրսպ եմ իմ քառանուագս ՝ գո ր - 
ծածե/իր p-lïlfA^z/z կհընտրեմ բոտ այն տեղին որ կյուղեմ տալ իրենց' 
քառանուագին երեք շարմումներէն մէկուն կամ միւսին մէջ*.
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Հթ>ասլԱ1թակագիթ|1 •--- Մեր նկարիչն ալ նոյնը կ՚ընէր անցեալ օր՝
իր նկարները յօրինած ատեն' իւրաքանչիւր մասի ձեւը՝ մեծութիւնն 
ու համ եմա տութի ւննե ր ը եւ ղոյնը կը ճշտէր ըստ ամ րո,]$ին մէջ անոր 
ներկայացնելիք մեծ կշռոյ թին , դոյներոլ աււաւել կամ նուազ ճոխ՝ 
ոԼռուցիկ կամ նուաղ պրկուած նպատակներուն միակ դաշնակու- 
թիմսը կ ա զմելու համար իրեն ինկած բա J-ին ին :

Դեղսւգէւոը •  Ըսե&լ է սակայն թէ արհեստներուն ու ճարտարար-
հեստներաւն շինած իրերլւ մէկ կողմէ ՝ եւ Մր ուես տներ ո ւն միւս կորԼ~ 
մ.է' նմանօրինակ բաներ են էապէս* Ոչ անշուշտ ՝ քանի որ առաջին
ներուն մէջ ինչ որ մասերու վրայ տիրապետող ել ղանոնք ճշտորոշող 
միութիւն կ'ըսուի ՝ այդ ի ր ին մէջ անոր մասերու տարբեր նիւթեղէն- 
ներովը եւ անոնց տրուած ձեւովը իբր այդ֊ ձեւի նիւթեղէն իր ընդու
նելիք շար J-մ ան ւի ո թանց ո ւմ ո վ ր կամ ուրիշ նիւթեղէնէ մը իր ընդու
նելիք ճնշման հակադրելիք տարբերո ւթիւննե ր ո ւն կապուելով ՝ ի վե ր- 
ջո, լառաջ բերուելիք առարկայէն դուրս նիւթական ՝ մեքենական ար
դիւնքի մր միութիւնն է*. Ու֊ մինչդեռ երկրորդին մէ^ առարկային 
նիւթեղէն ին վրա լ լայտնուող զդ՛ա լի որակներուն ստացած ձե ւե բուն 
հակադրուելով ու կա պո լելով իբր զդա՛էի ՜ իմանալի ինչ ՝ եւ մեր զդա- 
յա րա նքեերոճւ ու մտքին դիմաց բերելիք ամբողջին տիրապետող ներ- 
}?(ւԱ1կ միութիւնն է։

Հլւսւպաթակազֆւրը •--- Կրնանք րսել առաջիններուն մէջ դործին
մասերր ի րակերպող նպատակը իր տալիք արդիւնքին մէջն է ՝ իրմէ 
զուրս՝ մինչ երկրորդին մէջ՝ այդ նպատակը դործին մէջ իսկ' ['FI1 

զղա լի — իմանալի ինչ մր։

Դեւլ՚Աւքյէ՜Ա^Ը •  Կ րն անք ըսել առաջիններ ը նիւթական ա րտավա իյ-
ճան իրեր կը շինեն ՝ ի ս կ երկրորդները մեզի կը բերեն զգայականին 
մէջ իմանալի նե րվա խճանութիւն մր ներկայացնող իրեր ՝ որոնց մէջ 
նոբէն նիւթեղէններ գործածուած են , բայց նիւթեղէններ որոնք 
մեղի զգալի որակներն ու իմանալի ձեւեր ը մեր զգայարանքներում 
զիմաց կրելու եւ վեր բռնելու պա շտօն ը ո ւնին միւս յն * * *

ԱթԱւԺ|ւշ1ՈԱ •--- Ըսածդ աւելի պարզ բառերով չէրնք կրնար տարա
զել' երբ ըսենք որ ՝ արհեստներն ու ճարտարարհեստներր իբր այրէ 
գործա-ծելկ իրեր կը շինեն* մինչ արուեստները լոկ հայեցման աոար- 
ծածուիլ իր մր՝ կ՚ըսենք որ ան օգտակար է՝ իսկ երբ իր մը զգալիին 
մէջէն մեր իմացումն ու հայեցումը կ՚աշխատի գոհացնել՝ էլ ըսենք որ 
ան դեղեց ի կ է :
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Դեղագէտր----ճիշտ այգպէս ։ Ու. երբ յաջողապէս կրեայ գոր-
կայ ըլլալիք եւ իբր այդ գոհացնելու, սահմանուած- իրեր’.

Հրասյւպւակսպիրը--------- Ահա վերջապէս , գոնէ ըստ երեւոյթին'
սլարզ ու դիւրահասկնա լի տարարաւլներ' իրերը յստակ ըմբռնելու՛*.

Դեղագէտր •--- կը վախնամ ըստ երեւոյթին , եթէ շատ չուզենք

խորացնել

Դեղագէտը----Ոայց ահա կոլդայ մեր բարեկամ նկարիչը-.

Երաժիշտը--- Այս ր/րքտն ատեն' մէկ կոյմ մը ընտրելու հա-

մ ար •

Նկարիչը կը խորհիս թէ այնքան պա՞րզ է կոյմ մ ը ինչպէս
ե'ըսես հեդնանքով' րնտրելը :

Երաժիշտը — Ջեմ ւո եսներ թէ ի՞ն չ կայ այդքան զմոլար ... : Եթէ 
մեզի հետ ըլլայիր քիչ ւււոււվ, պիտի գիտնայիր թէ ընտրելիքդ հողէ 
շինուած իր մըն է որուն բանա պատճառը իր մէջ ջուր պարունակել է 
եւ զայն պահպանել-. Եւ որովհետեւ այս կրպակին մէջ դրուած կոյ- 
մերէն որեւէ մէկը կրնար այդ նպատակին ծառայել* . • յ

Նկարիչը--- կը զարմանամ թէ չես հասկնար այն կարեւորու
թիւն/։ որ ունի ինծի համար կոյմ ըսուած առարկան, որուն տուած 
սահմանումդ կ'ընղուն իմ : [*այց ինծի համար նոյնքան կարեւոր է 
անոր ձեւը* անոր նեղ եւ լայն մասերոլն համեմատութիւնը, վրան 
զարդեր ունենալը կամ չունենալը-. Եւ դեռ չեմ խօսիր անոր գոյնին 
մասին,* սա մէկը կարմրագոյն է, իսկ միւսը դեզին*. ՛Ամէն պարագա- 
յի' ջանացի ընտրել գեղեցիկ կոյմ մը*.

(կ՚աւարտի յաջորդ հատորով) Շ • f|> • Պ-

*

Ծ ան. խմբ - Հեղինակի որդին, Արտաւազղ Պէրպէթեան կը շարու
ն՛ակէ այստեղ' իր հօր կիսա-տ մնացած վերջին ձեոագիրը, ջանալով 
ամբողջացնել գործը այնպէս ինչպէս պիտի ուզէր ողբացեալ մեր աշ
խատակիցը :
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Ը սիրեմ կեանքն , իբրեւ, խորհուրդ թաքթաքուր 
Որ մեր հոգին սա լեռներէն կը տանի 
')Վպի երկինք , ո րպէս մըն ունդն իր մաքուր ,
Ու կը բերէ , դարձեալ, իր տումն ընտանի :

Ան մեր սրտէն ^է^ ^Լ1ԼԼԼայ ^[“1 բազմաձայն ,
V րլյա J արուեստն' անսլարագէծ բերթութեան , 
եւ տ էեզե րբն' ւԱրբշէրւ սարդէն նուրբ ոստայն , 
ՄըԱայ անոր օրհներգութեան լուրթ մատեան :

վարունն անշուշտ , խորունկ համբոյրն է սէրոյ, 
Զոր ան կուտայ մարդոց' բոցեղ շըրթունբով» 
եւ մայռէն վար, ճէշտ վայրէ մեղր ծորածոյ , 
Սէբն ամէնուն կը բաշխէ մօր է1Ըբէէա^յքո1Լ •

Տե' ս, կաթնաթոյր Լոբս ծագերէն աշխարհէ, 
ե ր է տասա ր գ անքն է բունէն ըս թափած •
[Լրտոյտէն պէս y " Լ՛ դաշտերէն մեր բ^րրէ 
եր ճախրէ վեր , ծագող Լոյսոէէ ս ըրա ր բած :

եւ y տե' ս , յանկարծ , ո ւր ախ ո ւթէ ւնն էբրեւ նաւ 
եր մէջ էւմբած մարգ էակներն անխըտէր ,
Մեր ափե րէն կը հերւանայ առ. տակաւ ,
Տանելով մեզ խոստումներուն անսլատէր :
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tyy/ ,յ[,ըեձ> կեանքն յ իբրեւ սւԼս^ւլ^ երջանիկ ,
Z/yz մ ի աքն անդուլ կ՚առնէ այսպէս կը տանի դ 
Մեզ անծան»թ ծաղիկներ ուն դ թ ի թե ոն իկ դ 
Ու կր_ Բ^րէ երկիր , փայլով դեղանի î

Ո ո լշա տ ե տ ր ի ս է$ն ա' լա ս ի կ կը փակեմ դ
Ո *֊ր ե ր ա ղին աս աղն իր ամ պէն կը քըթէեէ * 
ինծի աըւիր մ ըտ ածումն եր երկնաճեմ դ 
(Մ վ իմ եղբայր դ շնորհակալ եմ քեզ ի սըրտէ :

★

Մ արին աղբիւրն՝ ըսաւ սըրտին աղբիւր ին ♦
---  «/’// ջուրե բուս մէջ կը ցոլան դ անկասկած դ
քիէմքն աստուծոյ եւ սէգ ղաղա՛ թը սա րին դ 
Մին չ քու գուռիդ վրա y սատանան է հակած :»

ա muni իսանե g րաը՝ մըաքին բարձրաթիռ»
---  ՀՀ.11 ատանայով կ՝ԸԼԼԱ*1? յաւէտ մարդկայինդ
Ու 'ըլլամ մեղքդ կ'ԸԼԼ**'1? u,P*JnL^^ ոլ- թը[3թ1,րլ) 
Եւ֊ իմ ջուրերս այղ պատկերով կը սահին՝» *
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ի ան ա ս տ ե ղծա կան աղուոր շատդէւտ ը
որոշ Սպասումէ մը ՝ կամ եր կարտ շուն չ ուչադրութենէ մը ՝ էյ է ս տ 
մասնա յատուկ ուղղութեան մը էն չպէ ս դէպէ յոյժ՜ նրբէն ղա-
ռէ վա յ րր ըղձանքէ տեւողութեան • Եթէ գէտն ան ք լալ ուղղութէւն մը
տալ այդ սպասումէն՝---  ու վարժութէւնը կ' ա ռա^ն ո ր դէ դէպէ հոն՝---
պէտէ նսլաստաւորուէր յաջողութէւնը բախտէն* իայց ոչի՛նչ ա ւ ելէ 
անձնա յատուկ։ ինչ որ կ' ա կն կալեն ք ՝ կախում ունէ մեր էութենէն ու 
մեր դէ տ ցածէն *

կոլր1սյ J

Ուշադրութէւնը ճէդն է ա մ ենահ ա լան ա կան էն դէմաց՝.

*

Ոանաստեղծութէ' ւն ՝ դուն պարն ես յ

Պա՜ ր , շնորհ կը հայցես դուն :
t'"‘J!] ՇՆՈՐ ՀԸ չի կրնար յա յանուի լ ԳՄՈՒԱՐԻՆ ԳՈՐՄԵՐՈՒ ՄԷՋ 

եթէ մ եծա դո Ր ՈՒԺԸ չէ շա հ ո ւած ՝ նա խապէս յ
Սակայն՝ մէտքէ ճշմարէտ ուժը ընդունա կո ւթէ ւնն է վեր բըռ-

նելոլ աղատ ներ կայո ւթէ լնը,---- մէեւնոյն ատեն նէւթը։ ինչ որ շատեր
հակառակ կը նկատեն բան ա ս տ ե ղծո ւթ ե ան • . .

★

«Ոտանաւորի վերածել» : Պէտր է ԳՈՆԷ բանաստեղծութեան մէկ 
մասը «ոտանաւորի վեր ածուած՛» ըլլայ-

Իայց այս աշխատասիրութիւնը կը ղարւնայ ամենագեղեցիկ պա շ- 
տօնը ԱՐՈՒԵՍՏԻՆ, ևրբ֊ ոտանաւորէ յօրէնումէն էսկ աւելէ շատ
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փնտռտուքէ ան \ flluJ^ կը գտնէ ^րգ եւ բանաստեղծութիւն
այն բանէն մէջ՝ ՈԼ^^Է դուրս կը ձգէ ր նախապէս*,

Գրականութիւնը կ^արտայայտէ բաներ , որոնք IJ Ա ՀՄ UJüUJ* ftf* ՈՒ
ՄՈՎ կրնան մէչտ անտարբեր ձգել մարգը որ կ'ընդունի ղանոնք*.

*

Պէտք է յայտնաբերել կամ ստեղծել^ պէտք է մեր էութեան մէջ
պահել որոշ գետէն մը՝--- ուր արածելու չգան անասուններ, աղբիւր-
ներ' ուրկէ ^Ո1֊ր չէս մ են անոնք, տեղ մ ը' ուր իւրաքանչիւր ԸայԼ 
յա ռաջան այ կոյս հողէ մը էր այ էն*,

Paul VALERY,

Թպւ/յւք- Ա-
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րդէական բանաստեղծութէւնը ա ռանձնա յա տո ւկ հաճոյք մբ կը 
պատճառէ ՝ կարծես առանց ներկայ դարաշրջա նՒ ան խուսափէ լէ tu- 
ղե րսէն : //* էն չեւ հէմա մՒ շւո ալ կերպով մը ներկայացուցած էր դոր- 
ծունէութէւնը եւ հ բայ րքնե րը վայրկեանէն , այսօր ան ներկայացուած՞ 
է առաւելապէս* *1յուազ աշխոյմ էրեն սահմանուած լակոնական դերե
րէն մէկուն ( ա լնքսմն շատ կանթ քան էր բնական դերասանէ դերէն 
մէջ՝ որմէ ձերրաղատուած է քյւրոպայէ մէջ եւ այլուր } ե ոն քո ւռն ե- 
բուն կողմէ ղեռո յէ^ սկսեալ նչանա կուած հոդեվէճակներով։ Պէ^տք 
է զարմանալ որ երկար տարէներ ան կ^անհետայ դրական գործառ
նութենէն ՝. հրերու հարկադրանքին աակ, էրմէ ստացուած հաճոյքը 
այդ մէջոցէն անղնահատելէ ուրախութեան մը կը փոխակերպուէ ։
(մող ան դուրս ցայտէ լարերովն էր ուղեղէն՝ --- այնչափ դմնդակ
փորձութեան մը ենթարկուած ՝ որ այլեւս չէ կրնար ամփոփում մը՝
կենդանէ դե ղե g կո ւթէ ւն մը յօրէնել^ ---- թորԼ ամօթանքէ արցունքները
չորնան էր այտերուն վրայ y սէրտն այրած՝ երակները էյ ցոլած ՝ ii/j— 
ս ո ւհ ան դերձ ՝ առանց անոր ՝ նոյն էս կ այս վէճակէն մէէթ մէայն է բո
րուն զՈՆգահեււական բանաստեղծութէւնը մամ մը պէտ է չդէմանար 
յէչողութեան մէջտ ու լաւագոյն կ'արմէ սլզտ է կ ճչմարտութէւն մը 
քան մեծ սուտ մը*

Եթէ թղթ ատենք ոտանաւոր դրուած այսօրուան փո քր է կ հ ա տ ո րն ե-
րէն մէկը Լայմմ այնքսՀն տարածուած ՝ --- թէեւ էնքնէն ա յնքան հաղ-
ուագէւտ ՝   որոնք ՚1Ը սէրեն էւրաքան չէւր էն է՛ ր գէծե րո վ արտա
յայտել բոլոր կտրելէ պատկերները եւ որոնք կախարդէ չ են ճէշտ ա-
տոր համար : էք ըսենք ,   է'ն չ կայ լաւագոյնդ * ԱՀյհասկնալէ դէպքէրու
զանգուածը աւելցած է աշխարհ է վրայ։ Եւ էրաւամբ։ Մ արդը 
կշ ձ գա է անոնց մաս էն գաղափար մը կազմել ամէն տեսակէ բաղդա- 
ւոութէւններովգ առանց երբեք կոչում ընելու աստուածութեան մը 
Լյոռեդոյնը այս դո բծէն մէթ) , Ղո P ա'Լ մամ անա կ սլէտէ չունենար 
սնուցանելու։ Հարստութէւն , շլութէւն ու էւոնջէնք՝ խոշոր աղերս
ներ կան .  բանա սա եղծ ո ւթէ ւ֊նը կը մտնէ հաշուեկշէռէն մէջ*,

Անհ ասկնալէ այդ է ր ո ղո ւթ է ւնն ե ր ը ՝   նոր եւ բո ւռն անմխտե-
լէօրէն y ---- զորս անհրամեշտ է որ սէրէք դուք՝ յէրաւէ կը ներկայա-
ցրնեն խորքէ այնպէս է տարածութէւն մ ը ՝ զոր քննարկած են անցեա
լէ բանա ստեղծնե ր ը հ բայց այսօր՝ անոնցմէ .օսան անդամ աւելէ 
րնդա րձակ են ;
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Գալով խորքին ,--- սպաննուած պատերազմներու ընթացքին , __
բոլոր ողջ մարդոց համար սպասարկոլած են նորէն, իբր մեծագոյն 
սփոփանք իրենց համար : Այսուհանդերձ, նկատի ունեցէք ի'ն չ
րնել անհասկնալի իրողութիւները, Աւ ի'ն չ ընել այն անձ
կութեան մէջ , որ կանգ առած է բարեշրջուած մո ղո վո լրդն եր ու մօտ ։ 
հ.'ԲոնֆՕր>>ի տենդահար ճաշակին մէջ. Անշո՛ւշտ, ինքնատիպ առաքի
նութիւն մըն է , բանաստեղծութեան համար' նոր հարցերու արծար
ծումը- Իր խանդավտռութիւնը արդէն իսկ յաղթանակած է կեանքի 
բանաւոր խոհեմութեան վրայ . խոհեմութիւն' որուն վարպետ ատե
նաբանն էր իր մպիաով ու իր քաջ ձայնով. Շրջահայեաց շարմումներ 
կորզած է ան, ձայնը պայծառացած . մօտէն' տկար, ոլմեղ է հե- 
ռոլէն, սրինգի մը պէս, վերջապէս, ստամոքսի որոշ կծկումներ 
զինքը նետեցին արկածախնդրութեան նաւուն մէջ, ուր պիտի թօթա
փէ իր սրունքներուն թմրոլթիլնը ։

Ի՞նչ ընել ուրեմն , ի՞նչ ընել նորէն , տարօրինակ իրականին մէջ , 
այլ ի մասնաւորի խաղաղասէր կամքին դէմ անոնց , որ վաղը պիտի 
դա են այդ «'Բոնֆօր»ը : (իպտոլն հեռանկարներ կը ծանոլցոլին եր
կրագունդի վրայ , Անիկա կը թօթոլէ իր պատեանը ամենուրեք . Ա'հ , 
պարզ հակասութիւն մըն է միայն, Բաւական է հաստատել որ երեւա
կայութիւնը ամրապէս հարստացած է , Աւելի քան ոտանաւորներոլն , 
անիկա կը վերար տա դրուի տուներուն մէջ. հրաշալին կրկին կը բար
ձրացնէ դիւցազնավէպին հոսանքը, որուն սովորական առանցքն ու
շաւիղը դարձած են դէպի երկինք----ընտանի դոհունակոլթիլնը ,
մտացածինը զգայնութեան մէջ, անդենականի վրայ հաստատուած 
անստուգութիւներ, դա րա շյ,ջաննե րո լ կարօտ աբաղձո ւթի լնր , ետնա- 
Լաւ-էւո ու հովուերգական :

Արդիական բանաստեղծութիւնը քաղաքին բանաստեղծութիւնն 
է, առաւել եւս' արուարձաններովը, թափուր գետիններովը, ան- 
չարմ ստացուածքներու այդ իւղոտ ել օդաւէտ խոլցեբունը, Երբեք 
ընկերութիւնը եդած չէ աւելի՛ ընկերային, աւելի’ անդարմանելի եւ 
հետեւաբար աւելի' բանաստեղծական քան այն որ պիտի հասնե ա ,ս 
դա րու վա խճանին ♦

P. DESTEPHEN.
('«Անւլաււտան»/, համար դրուած')։

Թարգմ- Ա.
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ՎԱՀԷ ՔԱՉԱ (ԽԱՋԱՏՈԻՐԵԱՆ)

0 ԼՐհԶհ11Ն ՊևՏկեՐնե? *

հg ր կա ր մամ ան ակ կը կարծէի թէ {J ♦ (իերմէն տ է Փրէն ա ոա ս սլհ լ 
մ ըն էր ու Եգիպտացիի մը պէս զարմացայ հանգստաւէտ պողոտայ մը 
գտնե լուԼ* ԼԼււաուան մամը ութին 0 Սւէ՜Օ Ս'Ա1'կօն2^7/7<.ն : Լուսնի մը արեւի 
ճարւագայթներ երկչոտօրէն կը մագլցին սեղաններուն լԼրայ* Անարիւն 
ամպեր կը տարտղնուին *, Օրը գեղեցիկ պիտի ըլլայ։

---  ՛Ծանր օր սլիտի ընէ ՝ կ'''ըս է սպասեակը :
Նրկոլ օտարուհիներ կոլդան : Հագած են վառ. գո յներով չր^ոյղ- 

դեսաներ։ թարտիշահեր, արեգակը կը նեղէ զիրենք։ Զորս ա թոռն!, րու 
’Ll"uJ կը տեզալորոլին : Սպասեակը կը մօտենա յ ; Որոշում տուած չեն ։ 
Ա խ՝ ահաւասիկ՝ փան֊Փօլ Սարթրը կը պահանջեն։ Սպասեակը կը 
նայի ճաշաց ո լց ա կին յ

— Թումարրօւււ :
— Ա՞հ :
ԿԸ մ՚խիթարսլին ալքօլով։ Պահ մը վերջ կը նկատեն վտիտ՝ 9ը- 

գուտ մարգ մը՝ որ անկիւն մը առանձնացած ՝ փորձ կը սրբադրէր։
— Լ- Մ-ն է ։
---  Գրո՞ղ մը։
Սպասեակը իրենց կը թուէ քանի մը երկեր ։ նօթ կ՛՚առնեն անոնք։ 

■!" ։ խղճմտօրէն ։ Պիտի կարդան անոր դիրքերը՝ որովհետեւ կր 
ճանչնտն հեղինակը։ Մեկնումի պահուն' ճարպոտ մարդ մը ինծի 
կ երկարէ իր թերթը։ կ՚առնեմ ՝ քաղաքավարութեան համար, ակնարկ 
մը կը նետեմ վե րն ա գի րն ե ր ո ւն վրայ ու կը վերադարձնեմ իրեն։ կը
հարցնէ ինծի .

--- Հյաւո կը կարգս/*ք :
---- ftu/տ •
Գազանօրէն կը ձդտուի ել Չընդլայնէ իր մտածումը.
---  ԿԸ էէըկ1*ք նմանասլկս :
--- *Լ/մանապկս յ

Երազկոտ կը դառնայ։ Աչքերը կ՚ընկլ ուղին անցեալին մէջ֊,
~ Երիտասարդութեանս շատ դրած եմ։ Հիմա , յառաջ կր քաշեմ 

երիտասարդները-, Կը հրատարակեմ... Հ
Լռութիւն ։ Մեկնելոլ կը պատրաստուի յ 

Զեռադի ր ունիք ասլահովաբար ;
--- ’ ’ ’
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մեկնէր այլեւս*, իը շահադրգռուէ * Այնքանն ^քւչ են ձերւա- 
գիրները:

---  ի^եռ չէ լրացած :
Այդչւսփը չէր յուսար ։
---  Աւելի լաւ։ I1ju ելերսլուԼ, կրնամ ձևղ աււա^նորդել։ Ո^րրան

է չ զրաձ կր :
---- Հա ր է լր է չավ։ ♦
իը մտածէ , կը հաշուէ ։
---- JJ՝ ենք կրնանք ատ է կա հրատարակել քանէ մը ա մի ս էն ։ Զ ա լո

կէն՝ ամէնէն ուշը * յ՝ամաւյոյյկը նայէ*.
— ճեպի կը սպասեմ ան սլա յմ ան :
Հասցէն կը խաղիսզէ ■
---  Ս^եպայմա^ն y կ՚ըսէ ու կ՚անհետանայ*.
Հազէլ մեկնած' քսան տարեկանէ մօտ y մութ' ա չրերով աղայ մը, 

կ ը մ օտենա յ ♦
— Զեղէ առաջարկեց գործերնէ®գ հրատարակել։
Սառանց մ՜ա ման ա կ ձգե լո ւ որ պատասխանեմ :
--- Այս օրերս պէտ է բաղէյէմ էրեն*.
Սառն մոլուցք մր երկուքէ կը րամն'է շրթները*.
--- Այս րսլէկ խաբեբան ամբողջ աշխարհէ գործերը սլէտէ հրա

տարակէ * Սայց^ հրատարակելէ առաջ y ձեզմէ կը պահանջէ տասը 
հազար ֆրանք y որուն երեսը ա՛լ սլէտէ չտեսնէք* Զեղէ ստորադրել 
կուտակ պա յմ անա գր ո ւթ է ւն մը} վստահութէւե ներշնչելու համար y 
որուն մէջ կր խոստանալ ձեր ե րկ ը էսյս ընծայել երեք տա ր էէն առաջ ։ 
Տարւո յն ւէ ե ր ջ ա լո ր ո ւթ ե ան y հեղէնակները զզուած' ետ ՚սւ քաշեն ձե- 
ո "Ազ֊էր ը *

Հյփ ոթահար y կ' ա ւե լցն է *
֊Գի տ!/մ *. Գլխէս անցաւ *
Անցնէ՚նք :

★

Երկու Հ/ուէտուհէներ *. Մէկը նուաղ դեղեց է կ մէւսէն*. Սր^արանէ 
մր յառաջամասը։ ^Էլանէկէ երկու տուփեր սեղանէն 'ԼըԱյյ* Օետ- միջ„- 
րէէ էԼերջաւորո ւթիւն : Օդը այնքանն մեղմ է y որ մարգս պահանջ կը 
զգայ արտաշնչելու բերնէն*. Մարգէկ կանգ կ՛առնեն y կը շաղակրա
տենք կը նշմարեն ծառերը*. Օգոստոս ամսոյն՝ Փարէղդէները ներո- 
ղամտօրէն կը վարուէն էրա րու հանգէպ*. էյաղաղութէւն կը տէրէ հե
տեւակներուն եւ ինքնաշարժ՛ է տէրերուն մէջե^ ու ոչ ոք մատով կը 
էսէէ ճակտէն։ ք)վ որ կը մնայ Փարէղ այդ շրջ*սնէն y կ՚ունենայ տար
տամ y եսասէր ղդայնոլթէւնը ա յն աշակերտէն y որ կը մնայ առանձէն 
գա լէթէն մ էջ y այցէ լու գասատուէն մեկնումէն վհր$Հ՝

--- Լուցկէ ունէ®ք y խնդրեմ :
---- Սա րէ լոյս ՀԱսէմէթ ։
իը 'Լաո֊հմ գլան է կները Հյուէտուհ էներուս * ՛ինծ է կ՚երկարեն տոլ-
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փը* Փտրիզ եկող օտարականները կ^ երեւակայեն թէ միշտ գլանիկի 
ու՜ Հ.ոՀոԼայե ^եզութթն կայ ւհրանստյի մէջ* Զեղի դլտ ն{,կ մը կը 
նուիրեն եւ կը խնդրեն որ պահէք տուփը* Մէկը կը խօսի յանուն 
միւսին ՝ յոգնակի աոաջին գէմքով՝ անկասկած ինքզինքը նուազ մի
նակ զգալու համար ա յ ս մեծ քաղաքին մէջ*.

'Բազաքավարական բանաձեւերը կ'ե րկա րաձգուին նմանապէս : 
Փսփսուք մը իրենը միջել, պայուսակ մը կը խառնշտկեն ել ի վերջոյ 
կը գտնեն ՀՀքաոնէ՚ֆ մը*. Հեռաձայնի թիւ մը ցոյց կուտան ինձ։ J1ր են ը 
կ առաջարկեմ տեգ d ը երթալ պարել* f] ou ա կը ո ւթի ւնը կը տատանի 
անգլիերէնի մէջ* Կը գոհ անամ յի շո զո ւթ են է ս ին կո ղ բառերով :

֊ Պարակից չունի բարեկամ ուհիս *.
---  Անշուշտ ուրիշ շանաձուկ մը կը գտնենք :
Համամիտ են : 'Լեր կը կանդն ինը յ Վերջին փսփսուք մը :
—— էՍնդրեմ ... հեռաձա յն ելո լ ենք-,
հսպօն զոլաըթօրէն : կը կատակենք հեռաձայնի խցիկի մը մէջ, 

դեռ խոնաւ դալկին կամ ամուսնոյն ուղղած կնռ9 մր աասա րանօ- 
ներէն-, կը կազմեմ խիւը՝

---  ձիկին Լ՞—ն Լ ; Կ՚ոլզէի խօսիլ Պ • Տանիէլի։ հետ :
Հազտուք մ pz
---  Իր բարեկամներէն մԷ&կն էք դուք*.
--- Երկու Շո լէտո լհ ինե րո լ կողմ է կը հեռախօսեմ ։ Անցեալ տարի

իրեն հետ ծանօթաըած Սթոքհոլմի մէջ*
Լռութիւն :
— Լ"եցէը•-•
Վերջապէս ♦
---  Կը հաճի՞ք ըսել ձեր բարեկամուհիներուն որ զան զիս տեսնեն
Կը փոխանցեմ ; կը խորհրդակցին իրարու հետ ։ կը փափաքին 

սրտանը :
Դ՛ուք ալ եկէք անոնը հետ * * ♦ այո՛ , առանը քաշուելու*.

Կէս մամ ետքը, երկու Շոլէտոլհիները իմ կողքին, հանգստաւէտ 
շէնքի մը երկրորդ յարկին դրան զանդր կը քաշեմ : կը բացոլի, Տիկին 
Լ-ն է. . . ։ Կը մտնենք սենեակ մը, որ սալօն չհոտելու առաւելութիւնն 
ունի : Օգոստոսի այս վերջաւորութեան՝ բաց են պատուհանները ել 
փայլփլո'ձ տախտակամածը կայուն է։ Տիկին Լ-ն գլանիկ մը կը մե
ծարէ: ժպտերես, կը նայի մեղի այնպէս, կարծես թէ երկար ատ են է 
b վփր ճան չը ած րլէտ ր ։

--- Զեզ հաճոյ կը թութ Փա ր իզը :
Կը թ ա րգմանեմ : Կ ը պտ տ ա սխ անեն ♦
--- ՇաՀտ , շաՀտ *
Լռութիւն *
--- Զեր առաջին ճամբորգութթւնն է*.
Կը խորհրդակցին իրարու հետ-
---  Այո՛ > ղէպէ Փարիզ։
Գուռը կը բացոլի ել աղթոսկ մը կը մտնէ ներս : Տասը տարեկան 

մԸ ըլեաւո1- է : Զեռքերնիս կր սեղմէ ու կը յենու մօրը թիկնաթոռին :
---  Տանիէլ յաճախ մեզի, խօսած է ձեր մասին-,
Տիկին Լ-ն կ՚ըսէ ինծի.

Fonds A.R.A.M



64 ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

— Կը հաճիլը անոնց հարցնել որ արգեօը ա րձա կս ւ.րգի նկար մը 
ո Հհի՞ ն : Տզ'"ս իրեն հետ տարաւ լուսանկարի գո րե իրը :

Հարցումը կ՛՛ընեմ ■. Մի՛նչ կը խուզարկեն իրենց պայուսակը, ակ
նարկս կը հանգչի դաշնակին վրայ դրուած նկարի մը լիրայ* Երիտա
սարդ մը կը ներկայացնէ ան ; Տարօրինակ տպաւորութիւն մը կը 
դո րծ- է վրաս-. Աղօտացած է, հեռակա՜ յ, որպէս թէ զայն մեկուսա
ցուցած եւ իա չորցուցած ըԱ_աJին հին փ1րլ|ւք :

---- Ահա'լասիկ :
Լուսանկար մը ել երկարեն * Տ ի կին Լ *ն կր քննէ ուչադիր ï Աղ-

ՍևԸ կը հակի վրան :
---  Տե՛ս, մայրիկ*.
Տիկին Լ *ն կը ծոմրկէ աչքերը*.

*  ՀԷ1Հ ս տեսներ յ
Գլուխը կ՝օրօրէ :
--- Մօրուքը երկնցոլցած է-. Ա՜հ, ա' յդ է ուրեմն : U՝եղի ըսաւ

որ մօրուքը պիտի երկնցնէ*.
Կ՝ ան չարմանան նկարին վր ա յ î
— Հ^' Հշորթ^ը հագած է :

սկսիմ անհանգիստ զդաէ ՝ Կը սպասեմ • ^Նայուածք-
ն ին կը բարձրաց նեն վերջապէս :

---- Կը հաճինք խնդրել իրենցմէ որ մեզի ձգեն այս լուսանկարը՝.
Կը հաւանին իրօք*. Պահ մը վ^րջ՝ միակն եմ որ նշմարած էի թէ 

Տանիէլէն մասին կը խօսուի անցեալին* Ս ե ր թ ընդ մերթ՝ քոյք֊ը կը 
յարէ .

---- ինչքս/ն պիտի ուզէի ղթնքը տեսնել մօրուքով**»
*Լյկարը կը դնէ դաշնակին վրայ եւ մօրը քով կոսլայ* Տիկին Լ» 

երկ ու խօսքով կը բացատրէ ինծի թէ տզան ս պանն ո ւած է Հնդկա չինի 
մ էջ : ինձմ է կր խն՛դրէ որ բան մը չըսեմ Հյուէտուհիներուե » որոնք 
զինքը կը կարծեն ճամ րո րդո ւթեան մէջ*.

Այսպէս այն տպաւորութիւնը կ՚ունենայ ան որ իր որդին կ՚ապրի 
իրապէս* էի ահը այնքս/ն ապերախտ է, որ ի վերջոյ ձեզ կը մխրճէ 
սիրելի անձին գոյութեան տարակոյսին մէջ*. Տիկին Լ* լուսանկարի 
մը պէտք ունի* օտար վկայի մը } ցրուելու համար այդ տարակոյսը 
եւ հաւատալու թէ Տանիէլ անուն զաւակ մը ունեցած է y քալող՝ խօ
սող ՝ տեղափոխուող՝ մօրուքը երկնցնող*

Կէ ս մամ խրջ կը մ եկն ինք արդէն*. Երկու ո ւէտ ո ւհ ին ե ր ը բանէ 
մը չեն կ ասկածած î Կը փափաքին մտնել պանդոկ՝ հանգչելու համ ••• ր : 
Ջեմ պնդեր*. Այն օրէն ի վեր , իւրաքանչիւր անգամ որ կը հանդիպիմ 
Հրուէտուհիներու ՝ սրտի պզտիկ սեղմում մը կը զդամ ♦ ♦♦ ու կը շա
րունակեմ ճամբաս *

Վ.ք..
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If հ ն 11 U

I
ձծ քաղաքներոլ մէջ շիկ™ J աւելի դմնղակ բան քան մինակու- 

թիւնը, հարիւր հազարներու տողանցքին մէջ՛, կբզզաս թէ շիւղ մր 
անդամ չես ներկայացներ այդ ամբողջին մէջ՛, Յոգնութիւնը որ ու
ղեղիդ է, կ'աւելեայ մարմինիդ-. Մինչ գիւղերու կամ փոքր դալա֊ 
ոակներու մէջ առանձնութիւնը հաճոյք է ու վստահութիւն , մայրա
քաղաքներու մէջ ատիկա տրտում բեկում մ ըն է, Նոր կարդերուն 
ճնշումը հոգիիդ վրայ-. Հռոմի մէջ այդ զգացումը չեմ կարծեր որ 
'ւայ9ելէր մտաւորականին որ քիչ բանով կը զատուէր զինքը արհա
մարհող վայրագ զօրավարէն : Արդէն մեծ կեդրոնները զուրկ են այդ 
պա րղութենէն յ

Ու մինակ են մարդիկ , երբ կը քալեն աղջիկներու թեւերէն , առ- 
նուազն չգիտնալով թէ ինչու կը քալեն : //«. մինակ են անոնք երր աշ
խարհ մը հող իրենց ճակտին. ու անդին սրճարանի մը առջին , գա
ւաթին տաշով երկրագունդի մը ծան ր ո ւթ ի լն ը-.

Այս մինակութիւնը կը շեշտուի մանաւանդ թեթեւ կիներու քալ- 
ուած-ջին մ էջ • • • :

26-7-937, Աքփէո 

(Անտիպ)

*
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miu աթոՒս
ԵՐԱԶՆ ԱՆԶՕՐ է, ԳԻՏԵՄ

Երազե անզօ՜ր է ՝ գէտ ե՛մ , պէտր է կըոՒ'լ1 պէտբ է "'յ^- 
թութերուն դէմ՝ յա րձա կող պէ ա ք է պայքա' ր ա և լա կան . 
Ի՜նչ փոյթ կոդե' րըդ փ ըչո ւր , ջոլրերոլդ կոծ՜ն “լ կական, 
Պէ ար է կազմել նո՛ր ար չալ կոհա!լներուԼ տըւող թո յո* * .

Լըճակն ի ղո'լր կ՝ըոպասէ վև ր թո լո յ ս է վերջալոյս ,
//ք սահմաններն էր անձուկ քանդէ պա ր է կ մ' է ր մականն 
Երկարելով անոնց վլւ ա յ , եւ էր Հեզէկ չարականն
Յանկարծ դառնայ գահավէժ՜ ու մարտադոո. էս ըր ա էսո յս * * *

Եղէգներուե օրօրուէ գարէ է դար մըրափոզ
Այս ճահճացած Լուրերուն սակայն էնչսլէ^ս տալ շարժում , 
Եւ անոնցմով րստեղծել ո՛ւ ւէ ո թ ո ր է կ ո'ւ ցասում * • •

) ձեզմէ ա'յս } մէայն ա՛յս կր պահանԼեմ էբրեւ շնորհ
--- Տեսնեն ա չքե'ր ըս բա զէս ո ւմն այգ էսո յանքէն շան թացն որ
Ու փշրԸլորԼ արւաԼէն կոհակը ե՜ս ըլլամ թող*••Հ

ՆԱՒԱԲԵԿՈՒԹԻՒՆ

Կ՝ը“էբ----«Երդէ կեանքյ, մեր»-. Ահաւասիկ կը փորձեմ'
Եթէ կրնանք կոչել «կեանք» մաքառումները անյոյս 
Նա ւա բեկին , որ նաւին իր բոցերէն նետուած դուրս 
Կը ճանկէ լաստը էր այժմ անկարեկէր տարր էյն դէմ • « •

Ա*ենք այդ էսլեակն ենք կարծես ովկէանէն սանձաբեկ 
Ամ ա յո ւթե ան մէջ յածող ՝ անփաո֊ոլեա՜կ ՝ մահալո՜ւո. ♦ • ♦

— Ո՜ կեանքը ՝ կեա՛նքը էսըրոէստ նաւատորմէն ամրակուռ. , 
Տանող սարսափ ու կազդո յ ր ամբոէսներուն ահաբեկ • * *

Թէեւ յո յս ի թօսքեք՚ու կ' ըսսլասէ իք դուք , դիտե' մ ,
3իմարօրէն կը մարե՜ն բայց հոն փարոսը վերջին,
Ու կոյր, ափսո՜ս, չեն աչքերս այդ չիջանուտ լոյսին դէմ ..

Տ.երթ մարդարէ՝ զո ւչա կե լ կարենայի ես, իցի՜ւ
Կղզին , որ օր մ'իբր արեւ, հորիզոնէն անուրջին,
ընկղմելէն մեր առաջ պիտի ծագէր մեր առջեւ*..-,

•Ւ
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ՂոՂԳՈթա îumfimp
Որքան աւելէ լա րուած ուշադրութէւնո վ ենք մօաենում ^ողդո- 

թայէ էրադարձո՚ւթեան ՝ այնքան աւելէ կարկառուն է դառնում էէ արդ. 
էակէ էմաստէ մեծութէլնը՝ այնքան աւելէ օրհասական' գոյութեան 
ա ռե ղծ ո լածն ՝ է բր ա լդսլէսէն :

Լէւցէֆերէ՝ Ահրէմանէ ծուղակ այս աշխարհ է մէջ յաւէտ կոր- 
սուածութեան կնէքը ճակատէն' մարդկայէն դեղէ առջեւ փրկութեան 
արշալոյսը բոցավառուեցաւ* JJ է ր ո յ Աստուած ը յայտնուեցաւ տէե- 
ղերքում :

fin լոր ահեղ ու ա ր է ւն ա ր բո ւ ՝ վր է J-խնդէր ու նախանձոտ աստ- 
ուածներէց յետոյ' ահա , \յա , Ալ՚ր՚՚յ Ա ստուածը եկաւ հայրօրէն տ էր 
կանգնելու բովանդակ էրականութեան ել մ ոլորուած հօտերէ առջեւ 
բանալու յալէտենական կե անքէ դոներ ը :

Սէ րոյ սկզբունքը դերէվեր կա րե ւո ր ո ւթ է ւն ստացաւ եւ դարձաւ 
առանցքը տ է եղեր ական լէն ե լո ւթե ան , ---  Սէր:

Տայդ Սատանան ան սլար տ ե լէ կր եւ կորստեան էր օրէնքները 
ճակատագրական էէն մարդկայէն հո գէն կրողներ է համար*.

Րւրաքանչէւր մարդ էակ էր խոր արմ ատ է մէջ բովանդակ մարդ
կութեան լ՛էն ե լ-չըլէն ելո լ դա յլտն է քն է թա դցն ո ւմ : Ա էկ եւ ամբող^ 
նո յնանո ւմ են այնտեղ՝ այդ ստորերկրում ՝ յանուն մէեւնոյն գերանձ
նական գոյութեան *. Որով եւ' մէկ մարդու անկումով եւ կամ մէկ 
մարդու յաղթանակով է տես վե ր էն ճշմարտութեան ՝ ամբողջ մարդ-
lLUJjfi Յ^ղէ բաղղը պէտէ որոշուէ է վնաս եւ կամ է նպաստ --- Ադամ ,
Ոէսուս :

Մտրդ—Փրկէչը ոլէտք է որ տառաց էօրէն էնքն ադե բազան g ում է 
արարքէ մէջ գտնուէ էր անձէ նկատմամբ՝ մ է բան որ անհամապա
տասխան է բնութեան բնոյթէն*. Պէտք է դերմարդկայէն կամք ու 
կարողութէւն զգետնելու համար մեզ եւ. յաղթ ելու աշխարհ էն' յ ան
ձէն ս մեր էսկ անձէ ՝ տ յն անձէ ՝ որ խտրէս էյն ու ամրոցն է Լէւցէֆեր- 
եան :

Ահա լաս էկ ՝ այս գերագոյն ա ռաքե լո ւթ է ւն ը գլուխ հանելու 
կոչուած էր Սէսուս 'Որէստոս' Որդէն Ասածոյ : Ոայց էսկոյն աւելա- 
ցընենք որ Ջրկրէս վրայ Նտ ոչ աւելէ՝ ոչ պակաս էր՝ քան մարդ ու 
ձ արդու որդէ էր բոլոր էւոցելէ վա յ ր կե անն ե ր ո վ*. Աարյլմլայէն բոլոր՝ 
տառապանքներն ու դա ռն ո ւթ է ւնն ե ր ր է ր են g տուրքն էէն պահանջում 
երտնէց • Փաստօրէն մարդն էր ա յդ ա ս տ ո ւածանալո լ առաջադրու-
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թեամբ , մարդն էր } որ Աստծու պիտ է փոխակերպէր*.
Այո գործողութիւնը՝ կարելի է ասել՝ դալիս էր գոյութեան բա Լս- 

տ որ ո շ դարձակէտը հանդիսանալու տիեզերական աււոււ) ո/Լ'. Արանով 
ոչ միայն օրակարգի 'Լրայ էր մարդկային զեղի փրկութեան Հարցը՝ 
բայց եւ սատանայի' իբր Զարի սկ*Լբու^բի' յաւիտենականութեան 
հարցը պիտի վճռուէր եւ ՝ վերջապէս ՝ Աստծո յ փաորի ապահովումը 
սլիաի աւետուէ ր աշԼսա րհին ;

Մեծ ագո յն իւ ո չընդոտ ը ՝ ս ր ին պիտի բադիւ էր ր ի ս տ ո ս իր մ արա- 
ռումների ճամրու վրայ՝ ս'J է բան էէ ր y այն , ինէ ո(' սյրէէ^,Լ՝^
հանդիսացած է աստուածային մարդկութեան ստեղծուելուն : Ալ յի
րաւի՝ ինչպէս կարող էր մարդկութիւն կոչուող կենդանական աշ
խարհի ա յս տե սակը (էսթէս), Հ/Հր Ւր < անա պա ղօրեա յ հացը ճակատի 
րր տ ինրո վ շահելու դատապա րտուած է եւ կենդանիներով սնանելոլ 
օրէնքին ենթակայ ՝ --- այո ՝ ինչպէս կարող էր մարդը իր ուշադրու
թիւնը յաոևլ երկնքին՝ ե ր բ նա երկրին է գամուած ըստ էութեան*»»

Տագնապ Ա.
«// ահու չափ արտում է հոգիս • • •» ï
Մ ենա կ էր զգում իրեն Յիսուս ^իե թսեմ ան ի ում î *էյա պէտք ունէր 

մարդու» կարիք ունէր սրտակիցների' ճ դև ամ՜ ա մային այս վայրկեան- 
նԿԴն : Հ հա' պատուիրեg աշակերտներին արթուն հսկել ու աղս թԼլ: 
Յայց բաղդի տխուր տնօրինութեամբ աշակերտները չը թափան- 
ցոլեցին պահի դրամատիզմով» մարդկայինը բթացած էր իրենց մէջ՝. 
Երեք անդամ իրենց հ ոդե կցութեան կո չ արաւ Յիսուս եւ երեր ան-
դամ քնով դիմաւորեցին Ա արդու—Արդու խռովքն ՈԼ երկունքը*.--- Նսյ
լքուած էր մ ա ր դկան g ի g :

Տագնապ R.
Հ-Հայր y հեռացրու այս դառնութեան բա մ՜ ակն ինձնից՝ իսկ ե թ է 

ոչ' թող լինի Յո կամքը» Î
3'է ինչ էյւ զդում այդ վայրկեանին մարդացած Աստուածը՝ ա- 

լելի ճք, շտ ը' աստուածացող մարդը Ղ*եթս եմանի ո ւմ քր ՛ո ինքը քունքե
րէին ՝ այդ հասկանալու համար բաւական չեն միայն միտր ու երեւա
կայութիւն» զօրաշարժ՛ ի պէտր է ենթարկել մեր մէջ կեանքը իր յայտ
նի եւ անյայտ կա րե լիութ իւննե րովւ Այո՝ այս բացառիկ վայրկեանին 
յառած' սպասում էին ե՛լ Աստուած ՝ ե՛ւ Լի՛՜ց իֆէ ր , ե'ւ մարդկու- 
թիւեն ինքը իր խ՚՚ր նե րա շխա րհում :

Տագնապ Դ-
«էլի՛ ՝ էէՒ ՝ Լամա Ա արա գթան ի»*
«Տէ՛ր իմ՝ տէ'\ր H ♦ ԸնԳէր թողեր ղԼ1Ա ՝ • •» :
Երրորդ վայրկեանը՝ որի բնոյթը նոյնանում է գերբնականին ՝ 

սրի իմաստն անսահման է՝ դա ՛Լերջին պահուն խաէից արձակուած 
բա րձ ր ագո չ հառա չ անքն է î
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սգանչութեան ճակատագրական իմաստը,

Եար եւե էէ աււսւնւյ խոր սա րսուռի ու եր կիւղածո ւթե ան մեր հո
ղէն շփման մէջ դնել U'JU տնգրաշխա րհեա յ բա g ագան չութ և ան հետ * 
կարելի չէ գոյութեան եգեր ա կանո ւթ ի ւն ը չապրել ի տես այս բեմ լո
դրութեան ՝ որ կատարլում է նոյն այն հոգու անունից՝ որ մեր մ էջ 
ենր կրում իբրեւ մեր էութիւնը , Ի՞նչ է՝ իսկապէս վերին իմաստը 
այս առեգծուածոՀյին ի ր ա դա ր<\ո ւթեան ; ՜ինչո1*ւ , ինչո*ւ Երկնաւոր 
Հայրը պէտր է այդպէս լրէ ր իր գաւակը եւ այն էլ հոգեւարրի այս 
ա մ են ա կր ի տ իկ մի պահուն , երբ արդէն ամէն ինչ իր վախճանին հա
սած էր եւ ամէն րան կատարուած էր ըս տ Հօր կամ րի t Ո՞ւր պէտր է 
փնա/ւել մեկնութիւնը այս հակասական կացութեան,

Եթէ 'Բրէ ստոս մեր հոգու գերագոյն ի ր ա կան ո ւթի ւնն է ՝ մեր 
էութեան իսկ խորհուրդը՝ ապա ուրեմն ծայրագոյն արթնութեամբ 
պէտր է երթանր մեր մէջ վերապրեցնելու եւ ոգելին վերծանելու այս 
բաց

Եւ սակայն' հարցն իր անմ ա տ չե լի ութ ի ւն ի g գագրում է՝ Երբ 
շարունակում ենր մարդու աստուածացման փուլերը հետապնդել, 
ճիշտ այստեղ է՝ որ ղէմ առ դէմ ենր դուրս գալիս տյն առասպելի 
հետ ՝ ըստ որում Յիսուս գ մ ո իւր պիտի իջնէր երեր օր' Հօր փառրի մէջ 
մտնելէ առաջ, Ե*- աւելի սա աջ երթալով՝ յարենր' միայն նա՝ ով 
իրականացրել է ղմոխրն իր մէջ՝ հասուն է երկնրի Տամար,

Ըստ Հ* ք*երդսոնի' 111 Jr[- աստիճանին բարձրանալու համար 
մարդկային էութիւնը պէտր է որ մեծ իրականութեան պահանջս ւած 
տարոգութեամ բ կազմ ու կազմակերպութիւն ունենա յ ՝ նման պոզ- 
սլատեայ հումկու մ երեն ա յհ սրի իւրարանչիւր մասն ու մաս նՒ՚ււ՚. 
իրենց նախասահմանուած գո րծունէութ եան լծուելէ առա^ առաս
պելական պրկումի փորձութեան դիմանալու տոկունութիւնը պիտի 
ի յայտ բերեն,

Մեծ միստիկների էութիւնն ՝ ահա՝ Աստծո յ միանալու իրր նա
խապայման' /լնում է կեանրի գերագոյն րննութիւնը անցնելու՝ կամր՝ 
որ գմոխրի դա րհ ուրանրով անցած եւ տյգ գմոխրը պարտութեան 
մատնած պէտր է մուտր գործէ Աստծոյ աշխարհ ՝ ուր նա այլեւս 
ան րամ ան մ' ա սն է աստուածութեան ,

!՝այց կարելի է նոյնրան մարդու այս վերափոխումը նմանեցնել 
նե շոգիացմ ան ի ր ո գո ւթ ե ան ; Եթէ նլւ՚ը նախ րան շ՛՛՛չիի վ ե ր ած- 
ուելը պէտր է են թա ր կո լի 100 աստիճան անոգոր ջերմութեան ՝ մարգն 
էլ "գեկանացում ի փառրին հասնելու համար ՝ պէտր է ոգեկան տամա- 
նեյի փորձու թհ ան գեհենով անցնի • Եւ եթէ ջուրը հոգեպէս կւսրոգա— 
նար վ ե րահասու ժնևւ 1՚ր շոգիացման տագնապին' համանման մեծ
ահաբեկումի և յուսա բեկում ի օրհասը պիտի համակէր իրեն --- ^մոքս
րըէ

մօտենալով խնդրին' 
փորձութիւնը ոչ տյլտո

Իսկ աւելի ընգհ ուպ 
լեալ գէպրում գմոխրի

յա յա ա ր ա ր ենք, 
ինչ է ՝ րան մեր
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անձի փշրումը » ա յն անձի ՝ո ր ի մասին Աւետարանն ասում է կորցրու î 

«frt ով որ կորցնէ իւր անձը՝ նա կը գան կ » • .» : Ահաւասիկ այդ անձի 
ամբողջական փ յուղումը այսսլիսի գնով է տեղի ունենում •

Մեր անձր անթափանց կէ ղե ւ է կապած ՝ ան ան g ան ե լի օ ր էն բա- 
մտնելով մեղ մեր բուն ին ըն ո ւթ ի ւն ի g ՝ բուն իսկ մեր ոգեկան իրակա- 
նութեան ոյորտից։ ՛Խորտակելով ա յ ս կախարդական ամբարտակը ՝ 
մենը դնում ենը նոյնանալու մեր վեր ին «£? //»ին ՝ որ տիեղերական 
ւ; տ ե ղծ ա ղ ո րծ ղօ ր ո ւ թ ի ւնն ե րի կենդա նլ, ակն է ՝ մի ո ղե կան տի եղերը ՝ 
ուր Հայր եւ Մրգի մէկ են։

Մեր անձր ղալթակղիչ շղ թ ա նե րով մեղ բեւերւած է աշխարհի 
խարուս իկ խաւին * Այգ խաւը մ ե ղն ի ղ վա ր ա ղո ւր ած է վերին իրակա— 
նո ւթ իւն ր 5 այն ցնո\ըըի վերածելու աստիճան :

Այս կէաի շուրջ միանդամ այն նոյնանման նա յուածընե ր որգե- 
դրած մարդկային մտըի մեծագոյն լուսատուները ի դէմս կրօն-
*!քերի } փիլիսոփայութեան՝ արգի հ ո դե վե ր լո ւծա կան ականաւոր 
սլ ր սլ տ ո ղն ե ր ի ( լ մանաւանդ թ ա ղն աղի տո ւթ ե ան ( օկիւլսւիզմ , էզոտե- 
ռիզմ) աոաըեալների :

Ըստ Հնդիկ հին իմա ոտ ո ւթե ան ԼՈ լ. պանիշադնեը^' ամէնը՝
թ/չ որ մեղ ներկայանում է ի րա կանո ւթեան հանդամ անըով՝ ոչ այլ 
թ՛է է > «Մայա» ՝այսինըն մոլորեցուցիչ ըող ՝ ոը տեւական կա-
խարդանըի տակ է պահում մեր զգայարանքները ել դրանից ծնունդ 
առն ո ւլ մեր դատողութիւնը :

Պ լ լա տոն յոյն մեծ փիլիսոփան' հաւատ ում է թէ վաւերական 
իրականութիւնը չէ այն ամէնը, ինչք, հետ որ մեզ շփման մէջ է դը- 
նում կեանքի փորձը այս աշխարհում : էի ենք նման ենք քարայրի մէջ 
բանտս,րկեալների , որոնք կռնակով նստաձ են դէպի գուռը ել միաին 
իրենք աո֊ջելի պատի վրայ կարող են տեսնել շաքմ֊ուող ստուերները 
փողողի անղուդտրձի , այսինքն բուն իր ակտն ո ւթե ան : փարայրն իր 
ստուերներով մեր աշխարհն է*

Գերման հոգե վեր լուեալ կ րոտա էք մարդու անձի կողքին եւ նրա- 
՛l,իլ, անջատ' դնում է « ES» ղերմաներէն չէզոք դերանունը, որ ըստ 
իրեն անհատի ստ ե ղեա դոքե խորքն է յատկանշում : Լեղուագիտօրէն 
ուշագրաւ է որ այղ «քց» չէզոք դերանունը եւ մեր «Ես֊» անձնական 
դերանունը միեւնոյն արմատն են նշում , եւ երբեք չենք սխալս լի մեր 
«Ես»ի իմաստի մէջ շեշտելով նոյնքան մեր էութեան կոյս ու արար- 
չադործ վայրկեանը։

Ահա' էաօ- Տէ օ' «Ւր տն ձի պատրանըից աղատուողը այնպիսի 
կարողութեան է տիրանում ՝ ո՛յր ամէնըը դալիս են նրա մէջ նեցուկ 
փնտռելո<_» յ

Եւ֊ ըստ թադնադիտութեան' երբ անհատը կա տա ր ե լո ւթե ան ճամ- 
/""֊ լԼ[էայ յառաջանալով' Ասածոյ է մօտ են ում ՝ նա անցնում է ընծա
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յումների (initiât ion) աստիճաններով՝ որոնը իրենց համապա
տասխան հասունութեան պայմաններով են հաեգէս ղալիս։ Ահա 4“ 
'/* . նաքսավեր^ին ՝ օծումի մէջ տ եղ[, է ունենում այն ՝ ին չ որ յիսու
սին պատահեցաւ : Աստուած մէկէն բաշում է իր ներկայութիւնը՝ 
իք ալնեչով մարդը անծայրածիր անձկութեան ու լըուածութեան մ ը- 
ո֊սւյլ տեսիլքի հետ դէմ յանդիման։

Ւբրեւ մ օտաւոր օրինակ ա չըի առաջ բերեհը ա ն ձն ա ս պա ն ե Լ ր ի 
հոգեվիճակը։ Արբուն ել ամենազօր է գոյութեան ին ըե ա պա շտ պա- 
նութեան բնազդը մեր մէջ՝ սակայն նոյն մեր գոյութեան ըն դե ր ընե
լէ ում ՝ բնազդից էլ յայնկոյս՝ խարսխած կայ կ լ աւելի զօրաւոր եեր- 
զայութիւն ՝ որին անգիտակ ենը ՝ ին չպէ ս մեր շնչած օդին ել թ 
մէկի՝ թէ՛ միւսի բա g ա կայո ւթի ւնը միայն մեզ կար ո զ է գե ր ի վե ր կա
րեւորութեան գիտակցութեան առջեւ իբրեւ գոյութեան առաջին եւ 
,լհլ,չլ,ն պայման ։

Ս.րղ՝ այգ անանուն նե ր կա յո ւթ ի ւն ի g զերծ է կացոլցւում
կեանըը՝ այն մամանակ մ է կէն ի մէկ հասկանալի է դաոնում թէ որ
պիսի աննկարագրելի ողբերգութիւն է գոյութիւն ուսուածը։ {Հանկարծ 
ամէն ին չ վերիվայր է շլելուն՛ եւ կեանը ու մահ ւիո խանակւսւմ են 
դերերով եւ մահուան բոլոր սարսռեցուցիչ ստորոգելիները փո խանց- 
ւում են կեանըին : Ան թական վայրկեան առաջ տենդում է ճողոպրել 
կեանըի սպանիչ նե ր կա յո ւթ իւն ի g •, Կեանըը անէծը է՝ կեանըը խաւար 
դիչեր է՝ իսկ մահը՝ մահը մայր-ազատարար՝ փրկութեան ովասիս՝
--- մ իանալ մահուան ՝ թէ կուզ կյֆէ լե ան աշտարակի կատարից ահ-
գունգ նետուելով յ

Աւրեմն' եթէ այգ ձեռըի ըտչուելով ամբողհջ գոյութեան աշտա
րակն է երերում էակի մէջ՝ ա սլա ընծայումների Լ |l(l]iu|iuiu|in(l j պա
րագային հոգեկան անխոստովանելի որբացումը եւ կոբստեան մեծ 
խռո վըն են կա g ո ւթ ե ան աէր : ^մեռնելու համար պէտը է մ ա ըա ռիլ 
ու տոկալ՝, Տոկալու համար պէտբ է կարողանալ զրահաւորուել վե
րին կեանըի հաւատ ըով * zz ր ի գի տ ա կց ո ւթ ե ան աստւլն է ծաղկում հե
ռաւոր հորիզոնում ; {Հաղթելու համար պէտը է կռթնել կամըին՝ 
պէտը է պրկել կամրը Լի՚֊զիֆէրր ահաբեկելու աստիճան ։ Աայց չէ^ 
որ ընծա յեա լը հասուն է ու պատրաստ դիմագրաւելու Օրհասակա
նը* . . ի և ի Ա ի է՜!/ ե ր ը այսօրինակ բացակայութեան դիմանալ կարողա
նալու գերմարդկային ըննոլթիւնն է որ անցնում են։ նրանը՝ որ 
աստուածային լոյսի ՅոԼ4ր^ ունին եւ այղ Յոե^Ւ ցուցմունքով պիտի 
խիզախեն ճեղըել գմ՜ոխըը ՝ լուծուելու համար իրենց սպասող ոգե-* 
զէն արեւի մէջ • ♦ • յ

/?/֊ դարձեալ Գողգոթան միայն մարմնաւոր գոյութեան բնա-
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ւ1'2.Ոէ՜^ Ւ չէ։ ^^ողգոթայի խորհուրդն իր պայծառութեան
չքև 1ԼՈ *-թի ւնը տա րածեց նաեւ Հան դե ր ձ Լ տ լի մէջ՝ ուր հոդիներ ը ապ
րում են մահէն ւէերջ*, Ոգեկան փայլատակումով լուսաւորւում է 
ննջեցեալների աշխարհը՝ ույն՝ որ հին Յոյները անուանում էին 
ստուերների թագաւորութիւն ՝ ել այդ ցոլացումը աւետեց այդտեղի 
րն ակի չներին ՝ թէ լոյսը պիտի դա յ շողշողալու այդտեղ այսուհետեւ 
եւ մ ի շտ . . • յ

փ՚փ

üjj/ ինչ որ Գողգոթան պարգեւէ g մարդկութեանդ դա մի սերմի 
հաաիկ կ , "[՛ի հասունացումը պիտի շարունակուի յաջո րդական դա- 
րերի մէջ՛. Աարգ աշխարհ կարողացան՛ է իւրացնել այս նոր իմաս
տութեան մի ամենաաննչան մասնիկը միայն՛. '1՚րիսսւոս կարող էր 
աշխարհի սեփականութիւնը դարձնել իր էութիւնից այն եւ այնքանդ 
ինչ եւ որքան աշխարհը ինքնին ի վիճակի է իւրացնելու իր գարու 
չա փան ի շո վ •

Եւ դեււ հազիւ միայն արշալոյսն է քրիստոնէական խորհոլրդնե- 
րի մեծախորհուրդ բնաշյ^սւմի • ♦ ♦ :

ծ- tt.

?2

/
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ժ֊ամանակակից գրականութիւնը գոյացուցած է ումեգ հոսանս 
սը, զոր կարելի է նկատե, արգի արեւմտեան մարի կարեւոր արաա- 
յայտոլթիլններէն մէկը։ Այս լարմումը կրած է չաԼ ւմը Լյնն,; 
ւ",չ"ւ1" . Հ թէ" Jn Վանական » բ^յց այղ գրագէտներէն մի Հանիները 
II,“"Հ տ վարղապետոլթեան զանազան ձեւերէն մին։
Ոսանց համար եղած է վերացական,y րայց այս բառը չի պարունա. 
կեր հոսանքին բոլոր երեսները։ Գերիրապաչտ չարմ֊ումը, իր տեսա, 
կան կառոլցուածըներով, ո, աղմկոտ գրսելորումներով, ամբոզ9ոլ- 
[ ամբ մաս կը կազմէ այս հոսանըին առանց զայն ներկայացնելու 
ա բոզիոլի ա բ: Անուանենք զայն ըմբոստ ու լաւագոյնս սահմանած 
կըլյանբ անոր զանազան ծալքերու երեւոյթները։ փամիլն է „ր 
աուաւ, այս խորադիրը կրող իր գործով, «ըմբոստին» յստակ պատ
կերը, ու իր գրականութեան լայն սահմանները ։ Ըմբոստս կո ե„է 
^ե^ երե^եր կը գանէ իր ներշնչումը չա ա մը ազրիէրներէ։
/ համոզումները, բայց ամէն բանէ առաք
կը ներկայացնէ գաղափարներու խորունկ հոլովոյթ մը որ ծնունռ 
1լ առնէ նախորդ դարերուն :

Այստեղ մեր նպատակն է միայն տալ դիմագիծը ըմբոստին,
, տե>լԼ ^\"ր ւ'ր ‘էա'Լավ՝աւ։նե1՝"։- երբեմն մութ աչխարհէն ներս , 

հ՛ 1՚ր
***

Ըմբոստը ունի մ ի չա մերմ֊ոգ ու մխաոգ կե ցոլածը մը։ իր յաա- 
կանչական գիծն է այս կրքոտ գմգոհոլթիլնը։ 2'ընդունիր կեանըը 
ինչպէս որ կր տելէ գարերէ ի վեր, թ ընդունիր կեանքի բէլո ր հ ա չէէ, 
•էխրթՀ ^իչ մը կեղծ գրոլթիլնները, որոնցմով մարգ կրնա ապրի, 
խաղաղ աշխարհի ել իր խղճին հետ ։ J Լ1

Այս մխաական կեցուածքով ըմբոստը կը յանգի յաճախ սառն 
աշխարհահայեացքի մը ։ Զ'ընդունի ր մարդուս բնազանցական անստոյգ
վլե ենԲ' չՒ 5ք ղՒնքԸ ^Խպ^ող աշխարհը, որուն մ է 9
J, կրնար գանել հոգեկան, մտային, ընկերային պատշաճ կաոռլց- 
.ւածը մը։ Մարգ կուգա յ ու կ'անցնի աչխարհէն, ինչպէս „լր„լա . 
կան մը առանց գանելու կամ զղալու բան մը որ գինը կապէ իր մի9ա-

ենծ Լ7 /7 ձէ"Դ մարգ սովորաբար,իրեն շինծու ել կեղծ կր թոՎն, Այսպէս, փամիլի հերոս րէՀտէրէԼ
կև մ մ&է ,աՀարհ1չ անտարբեր մարդկային որեւէ յէյ^։
կամ արմէքի. կապրի առանց հասկնալու թէ ինչո՞ւ, կը սպաննէ 
առանց գիտնալու թէ ինչո՞ւ, կը դատապարտուի առանց հարց տա .ու 
թէ ինչո լ ։ Սոյնպէս փաֆըայի «փատին» հերոսը ոչինչ կր հասկնայ 
իր չուրջ անցած դարձածէն։ Աս.բթրի հերոսը «նոզկանքէ կը Լա՛յ 
կեանքի առջեւ, իսկ Անույինը' գարշանք։ Vt J

5*
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Այսպէսով ըմբոստը կը մնայ մինակ*. Հցրջապատոզ աշխարհը 
մ խտելով ինքզինք կր դատապարտէ ա ռանձն ո լթեան î Երբեմն կը գի
տակցի այս վիճակի անբա ւա րա րո լթեան ք ու նոր որոնումներով֊ կ՛ու
զէ նոյնիսկ իր առանձնութիւնը կամ չգոյութիւնը ժխտելհ Երբեմն՝ 
ընդհակառակն , իր մ ին ա կո ւթե ան մէչ կը տեսնէ մարդկոլթեան բնա
զանցական իսկական վիճակը*, ^Աստուած սպաններ ի» 1լըսէ «Սատա
նան եւ Աս տուած» ի հերոսը՝ խզալով միանգամայն ամէն վերացա — 
կան կապ մարդուս եւ տիեզերքի մ իջել*,

Ըմբոստին այս ընդհանուր պատկերը՝ այս դառն ու անողոք աշ
խարհահայեացքը՝ իր զանազան ծայրերով՝ պարունակութիւնն է 30—35 
թուականներու գրական լայն հոսանքի մը որուն կցուած կը մնան 
շատ մը հեղինակներու անուններ՝, վարժ՜ումը մասնաւոր թափ կը 
ստանայ այս շրջանին էերանսայի մէջ՝ դե ր ի րա պա շտնե ր ո ւ հետ կամ 
կողքին՝ բայց կր զարգանայ նաեւ քէքրանսայէն դուրս ՝ Եվրոպայի ու 
Ամերիկայի մ ԷԼ՝ նոյնի il կ այս թ ո ւ.ա կսՀՕն ե լ։ Էն uiniuf;

(ձիչԼնվւ մ Լ։ բանք։ անուններ :
'ե^աֆրա մր ք։նբնք։ն կր ներկայացնէ ըմբոստութիւնը։ քքլզեկո — 

րոյս ճամբորդ մ ըն է' նետուաե օտար մոլորակք։ մը վրայ։ Լուիճք։ 
Փիրանտէլլոյի ամբողջ թատրոնը կ՛ուղէ վւաստել թէ անկարելի է 
տեսնել էակներու հարազատ դիմագիծը, գտնել ի րա կանո ւթ ի ւն ը իր 
անհամար դիմակներուն ետեւ , կր մ [ստէ գոյութիւնը։ Ա ա ր թ ր ել իր 
դպրոցը, Հայտէկէրէն եւ փիրբըկարտէն վեր ջ, կո ւգան փետտե
լու մարդուս ել իրերու գոյութեան ի րա կանո ւթ ի ւն ը։ փե ր ի ր ա պա չա
ները տանիքներու վբայ կ՚ելլեն պոռալու համար իրենց ըմբոստոլ - 
թիւնըՀ Սթէնպէրի երազներով լեցուն, այլ անգութ, աշխարհին մէջ, 
իր հերոսները կ' ապրին առանձնութեան քսոր զգացումով։ Ձ)օլբնըր 
կ՛՛ուզէ անձնական լուծում մը գտնել մեր մամանակի հակասութիւն- 
ներուն եւ իր վե է՛ջին երկը (A ciblé) նոր փորձ մ րն է այս ււււըլոլ — 
թեամբ՝. Հէմինկուէյի մը համար մաքառս ւմնե րո ւ մէջ է որ մարդ 
փնտռելու է ինքղփնքը*. Աալրոյի մը ամբողջ գործը պայքար մ ըն է 
ճակատագրի դէմ :

Այս զանազան անուններու, մերձեցումը նոյն որակումին տակ 
իրականութիւնը մասամբ կը ձեւափոխէ՝, ^մ՜ուար է օրինակ նմանցնել 
'քՀամիւսր Աի/////yին . բաղդատութեան եզր մը գտնել Աարթրի 
«նողկանքին» եւ Ս թէնպէքի «Տասման [i րթերու»ուն միջեւ՝. Սայց բո
լս ր ին “‘է այս կամ այն յատկանշական գիծը կը շեղի ըմբոստ կե g - 
ուածքէ մը*, բոլորին ալ գործը կը պարունակէ ըմբոստ կ" ը խէ մ ըհ 
Համոզումնե բոլ որոշ հիւսուածը մ ը ՝ որոշ կեցուածք մը կտրելէ է 
միշտ գտնել իրենց մէջ*, Ս ւ իրննց կարգին պէտք է աւելցնել շատ մը 
ուրիշներ *,

Արգի ըմբոստները իրենց գրականութիւնը ամ բողջութեամ բ 
ստեղծած ը\Լէաէոլ- J ա ւա կն ո ւթ ի ւն ը չունին : Ընդհակառակն ՝ կը փնտռեն 
գրագէտներ ՝ անցեալ դարերու մէջ՝ որոնց ժ՜առանգը կը բեղմնաւո
րեն*. Ու֊ իր°-ր՝ ըմբոստներ չեն պակսիր ՝ մանաւանդ Հ$րդ դա րու մէջ** 
Սի շենը օրինակ Տ" թո յեւս կին եւ «Ի վան ար ա մա զո վ»ը ♦ յիչենք նաեւ 
քիէմպօ եւ իր «սրբազան» խենթ պոռթկումները*. Սամիւ կը յայտա — 
ր ա ր է նոյնիսկ թէ վերջփն երկու դարերու պատմութիւնը ըմբոստ 
մ տրի պատ մ ո ւթի ւնն է յ

Իրօք մարդ միշտ ալ յուղած է բո լո ր այն հարցերը որոնք իր բը- 
ե ո ւթե ան մաս կը կազմեն *. Միշտ ալ ուզած է բացատրել կեանքի
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խորունկ ան իր ա լո ւթի ւննե ր ը , զաւր, ունեցած է իր տկարութեան 
դառն զգացում ր անհունին աոխլ : Առանց շատ հեռու երթա/ոլ ,ի - 
շեն,,, Փասքալի «սարսափը այս անհուն միջոցին յաւիտենական լռոլ _ 
թեան-» ա„ 9եւ : Բայց Փասքալ կրնար այս հարցերուն պատասխան 
՛Լ'’ դտնե' 11['օնմՒն ապաւինելով : Հաւատքը կը բացատրէր ամէն բան : 
Փասքալի օրով թադաւորը կր մարմնացնէր կրօնքն ու օրէնքը- Ֆրան
սական յեղափոխութիւնը, թադաւորը գ,խտտելով կը տապալէր նախ 
իր կրօնքը, հցօր հարուած մը կուտար նաել իր կրօնքին, Հոս է „„ 
պէտ p էփնտռել սկիզբը՝ գաղափարներու հոլովոյթի մր, որ յառաջ 
կր բերէ ըմբոստ կոչուած արդի գրականութիւնը :

***
Վիպական կոչուած դբագէտնեբը առաջինները եղան' օդտագոր- 

յեոավ,ոխութեան թողած իմաստասիրական ճոխ մառանդր,
Փոխանակ ձգելու որ փի/իսոփան քննէ բնաղանցական հարցերը, ել 
աստուածաբանը' բացատրէ կրօնքը, իւրաքանչիւրը պահանջքն զղաց 
ցտնեշոլ ի„ անձնական ,ուծումր բոլոր խնդիրնեբուն, Աւ ա,ս առոլ- 
մոՀ բո,որն ա, բմբոստներ են , Պայբրն մբ կամ Շի,,էր մը , վեբակեն- 
դանաղնե,ով Բաոեի ել Ձարի Աիլթօնեան պատկերները, իրենց փո
թորկոտ կետն բեն իմաստ կուզեն տալ նոր որոնումներով, Ֆրանսացի 
վիաականներ յեոափոխութիւններու կր մասնակցին :

Կարե,ի է հետելիլ 1$ըգ գարու ընթացքին այս գրագէտներու 
չարքի’1, նոր կ ա ո ո լց ո ւածքն եր ո լ կերտում ին հետամուտ, Ա-էմպօ' ըմ- 
բո ստութեան մարմնացումն է. այս խենթ տղան որ կր ձաղկէ ը կեան
քի օրինաւոր եդրերր' ընտանիք, կրօնք, կառավարութիւն , կը հայ. 
հ".1էր է՛ր շրջապատի նեղմիտ քաղքենիներուն աւանդական կարդոլ - 
սարքին դէմ , կը վարէր անկանոն կեանք մր, այլ ել այ, Փորձերով 
կը գոյացնէր ի,, զգացական պղտոր աշխարհը ուրկէ կր բխի իը պրղ- 
տոը բանաստեղծութիւնը, Պօտ,էռ նոյնքան «օտար կ ր ղդայ ինքդինք 
աշխարհի եւ կը հաւատքներուն հանդէպ» , Լօթրէամոն ել Ափօլինէր 
կր տանեն մ են քել 2(}րգ գարու ըմբոստ բանաստեղծները,

Տոյղերռւ. h լ դդա y ո ւմնե ր ու նման ո ւթի մեներ կարեքե է դանե/ 
19/ք'Հ դ արու այս րանա սա եդեն ե ր ո ւն եւ ժ՜ամ անա !լա 4A-7 բմ բո ս ան ե ր ո ւե 
միջեւ, Բայց արգի դրականութեան ծաղկումին պատճառը պէտք է 
փնտռել ամէնէն աւե,ի ճ$րդ գարու ընթացքին տեղի ունեցած ղաղա- 
փ արն եր ու իա բուն կ հ ո լո փոյթին մէջ,

Բանաստեղծներու ալս շարքը, վիպականներէն սկսեալ մինչեւ 
արդի գրագէտները , կր ներկայացնեն ըմբոստի նկարագրին ե րեսնե- 
րէն ’^էկբ միայն, Այն գիծը որ կ՛աս թէ դիւրագրգիռ յոյգեր, աղմկոտ 
նւ քիչ մը ծիծաղելի թուող ղրսեւորումներ , գայթակղեցուցիչ երե
ւոյթներ, Վիպականի մր բացականչումը «Լեոնիտաս , Լեոնի — 
տաս...» նշանաւոր կիրճին բերանը, ուրիշի մր դիակին հրկիզումը 
աւաղուտքի մը վրայ' ար ելին դիմաց, Լիէմպոյի մր եւ Վերլէնի մը 
բարեկամութեան շառաչիւն փուլերուն պատմութիւնը, գերիրա — 
պաշտներոլ աղմկոտ վէճերը, դատավա րութիւննե րը քալվաւոօս/z չիչի 
՛և՛ Ււ՚^Յ կեցուածքով հանդարտ քաղքենին սարսափեցնելու
փափաքը, այս բոլորը կր սկսին ըմբոստի նկարագրին նոյն գիծէն, 
W-J1' է որով ան ցոյց կուտայ իր երիտասարդ ել քիչ մը «խենթ»
հոգին, այն որով ամէն բան կ՛ուղէ տանիլ «փաթէթիք» ծայրայեղու- 
թեան , իր զգացումները կը մնան անկեղծ ու ջփնջ, նոյնիսկ երբ ան
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տանի դրսեւորումներով մակերեսային խաւին : կը շարժեն՝ կը տա - 
î/^rîf իր ամբողջ ծովըւ Պայրրն կը թողու կեանըր հոն ուր գութը , 
սէրԸ' ոլ Ւ[* ազնուականութեան մէկ ըմբռնումը տարած էին զինք*. 
Հէմ['նկուէյ եւ Աալրօ վէրքեր կը ստանան կռուի ղաշտերուն վրայ՝ 
ուր նետուած էին իրենց համոզումնե րով :

Ըմ բոստի այս դիւրագրգռութիւն ը ՝ ու ասոր հետեւանք իր աղմը- 
կոտ ելոյթները՝ երկրորդական դիծերէն են միայն՝.

ւյքա րո մե ա կէ ամէն բանէ առաջ գաղափարներու հ իւս ուածը 
ձ*ը՝. Մ տածող մըն է ՝ նոյնքան որքան ւլրող մը՝, Ան Հէկէյներու՝ 
Հէներու՝ էիարքսերու ժառանգորդն է՝, փննենք արագօրէն թէ ինչպէս 
կ աէԼրէէ 19^^ գարու միտքը մամ անա կա էլի g ըմբո ս ան ե ր ո լ վրա յ :

ՀէԷԷլ կոււոայ ՜\Տ)րդ գարու փիլի ս ոփ ան եր ս ւն աշխատութեան մ ի- 
?ոց ը հ անշեղ գո րծ իք մը՝. Տրամաբանութիւնը եղած էր մինչ այդ 
վերացական ոյժ մը' գէպքերէն եւ իր ո ղո ւթի լեն եր էն վեր սաւառնող. 
Հէկէէեան միտքը զայն կը կապէ պատմութեան հոլովոյթին եւ մարդ- 
կային լինելութեան ՝ ու կոււոայ անոր COIICrète գոյութիւն ՝. Այս 
ձեւով կա ր ելի կը դառնա յ քննութեան ենթարկել համա շխա րհա 
պատմութեան պատկանող որեւէ դէպք՝ բացատրել կրօնքներու դո - 
յութիլնը՝ քրիստոնէական հրաշքն ու խորհուրդը (merveilleux) ? Հէ֊
կէէի գաղափարները ծնունդ կուտան պատմական նիլթապաշտու _
թեան : Ուրիշներ զանոնք կը վերամշակեն ու կը կիրարկեն ընկերա — 
յին հարցեր յառաջ բերելով այն մեծ շարժումը որ կը յանդի ռուսա
կան յեղափոխութեան *. ՜\$րդը դարն է նաեւ 'p-օնթի եւ իրապաշտնե - 
րուն ,Հնից չէք- եւ իր խ որունկ տեսութեան որոնց մէջ գերմարդը՝ 
տապալելէ վերջ հաւատքը՝ կ՚ապրի իր կերտած բարձր բարոյակա- 
նով՝. «Եթէ Աստուծոյ մահր չվերածենք մեծ զոհա բե րութեան մը՝ ու 
ամենօրեայ յաղթանակի մը մեր վրայ՝ այս կորուստը սուղ պիտի 
վճարենք» կ'ըս է ան՝ քանի կը զգայ մարդուս տկարութիւնը երբ կը 
մնայ առանց հաւատքի տիեզերքի առջեւ* ՜\.§րդ դարը կ'ո լզէ ր վերջ
նականապէս ջնջել հաւատքը * Գիտութիւնը կո չուած էր ամ էն բան 
բացատրելու՝ ամէն բան կը բացատրէր յ Ամէն մարզի մէջ կարելի էր 
հաստատել որ ո շա կանո ւթե ան իշխանութիւնը : ]j որհրդաւորը !լ ըն — 
ԷրԷԷ? օ[*է °ր * Սրբութիւն կը համա բուէ ր մինչ այդ այն ինչ որ մարդ 
չէր կրնար բացատրել եւ դիտել, բայց ան որ շանթարգելը կը ճա նչ- 
^էւսյ 1 ս{էտք չունի հաւատալու կայծակի աստծուն . ան որ ամէն օր 
ականատես է գիտութեան հրաշքներուն պէտք չունի հաւատայ ու 
Հրաշքին՝, իր անսանձ ընթացքին մէջ մարդ կոչուած էր տիրելու
բնութեան բոլոր ուժերուն՝ տապալելու բոլոր անհիմն հաւատքները՝.

Այս փիլիսոփայական շարժ՜ման արդիւնքը կ՚ըլլայ խախտել հա
ւատքը՝. Ան կը յաջողի քակտել կրօնքի գոյացուցած դարաւոր կւս- 
ռո լցուածքը որ մարդուս կուտայ հոգեկան անդորրութիւն՝, կը կար
ծէր լրացնել մարդկային բոլոր պահանջները միայն մտքի ուժ՜ով՝.
Սայց աւանդական պատկերներու փոխարէն չի կարողանար կերտել 
իմաստասիրական եւ բարոյական ամբողջութիւն մը որ գոհացնէ 
մարդկային հարցաքննութիւնը եւ հաւատալու մարմա չը: Կը ձզէ
հսկայ պարապ մը*.

Մ տքի եւ գիտութեան ուժ՜ով գոյացած քաղաքակրթութեան մր 
գրականութիւնը պէտք է ըլլար հանդարտ եւ խաղաղ, պէտք է ար — 
ծարծէր դասական դարձած արժէքներ ՝ ներկայացնէր ինքնաբաւ՝
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բեղմնաւոր հասունոլթետն մը հասած վիճակ մը-. Ասոր փոխարէն 
արուեստը ’fnjg կուաայ ճմռթկուած պաակերր ա լեկոծոլած 

աշխարհի մր: Կր նշանակէ թէ չենք գոհանար այն վիճակով որու 
մարգ , կծկուած ինքն իր մէջ, խզուած երկինքէն , զբաղի միայն 

նիւթին մէջ արմատներ արձակելով: Արմատը կ՚ապրի Հիւղերով՝ ճիլ-
Ղ-էԼ P սնանի արմ ատով :

Արդէն 20րդ դա րու սեմին , Նիցչէ սարսափած կ՛աղաղս, կէ . «/)'* ւր 
է Աստուած: Պիտի ըսեմ ձեզ. մենք սպաններ ինք զայն՝ դո՛ւք ել ես: 

է բոլորս ալ ոճրադոբեներ ենք: (]լ ինչպէ՞ս կրցանք ընել այս-.
Ինչպէ՞ս կրցանք կտրել այս աշխարհը իր արելէն, Եւ հիմա ո՞ւր 
կ՚երթայ ան, Ո՞ւր կ՚երթանք. Զե՞նք կորսուիր անհուն չգայութեան 
յ՚էջ- Երկինքը Օրէ օր աւելի չի0 վթացն իր*. Աստուած մեռա'լ* Աստ
ուած մեռա^լ* Ալ մենը ս պանն ե ր ին ք ղա յն :»

tt,/„ պղտոր ու անհանգիստ հոգեվիճակն է որ կր մառանգէ 20րգ 
դա րու գրագէտը: Ամէն օր ականատես է ոճիրին՝ ան ի ր ա ւո / թե ան * 
մարդկութեան ցաւին : Ար կասկածը նախորդ գարու գիտական եւ 
իմաստասիրական նուաճումներուն թողած կտակին հանդէպ առա
ւել իմաստ կր ստանայ մամանակակից պատերազմներու՝ արիլնահե- 
ղոլթևանց ՝ փլուզումներուն ել յեղաշրջումներուն առքել ; Աոյնե- 
րէն [’ '1_^ր որեւէ ատեն մարդ այսքան սերտ ու կենսական պահանջքը 
չէր ունեցած՝ բացատրելու իր գոյութիւնը՝ իր ճակատագիրը- Հոր 
բացատրութեան մր պէտք ունի, նոր իմաստ մր կ՛ոպէ տալ կեանքին, 
Յանդգնութեամբ կ ր նետ ո լի նոր որոնումներու մէջ, Հարց կուաայ՝ 
կր փնտռէ . Յառաջ կուգայ ըմբոստ միտքը որու ճառադա լթումներէն 
մին է իր գրականութիւնը : Կարելի՞ է կրօնքէն ել իր բացարձակ ար- 
մէքնևրէն դուրս գտնել ինքնաբաւ եւ գոհացուցիչ բարոյական մ ր : 
Ս*յս Լ ըմբոստին դրած հարցը*

Իր որոնումները անհիմն չեն : Գրապաշտ միտքը սկսած է կաս - 
կածիլ ինքեիրմէ : Ո ր ո շա կան ո ւթ ի ւն ը ՝ որքան ալ նա խնա կան ՝ կուաայ 
տրամաբանական հաստատ կաոուցոլածքներ : 2()րգ գարու գիտոլ - 
իմիւնր կ'առաջադրէ յա բաբերա կան ո ւթեան ել ան ո ր ո շա կան ո ւթե ան 
(incertitude) տեսոլթիւնները՝ պատճառականութեան փոխարէն' 
թուաբանական հ ա ւանա կանո ւթ ի լն ր : 'Իէփլէրի եւ Նեւթոնի տիեզե - 
բտկան մեքենականութիւնը անբաւաբար կր թոլի Այնշթայնեան յա
րա բե րա կանո լ,թեան մօտ՝ եւ «անորոշական ո ւթե ան սկզբունքը» կաս
կած իլ կուաայ հին ո ր ո շականո ւթենէն . մամանակակից գիտութեան 
առջեւ դասական տես ո ւթիւննե ր ը դիւրախախաելի կը թուին: Ըմբոս
տը աւելի հիմնական պատճառներ կ՚ունենայ տարակուսելու՝ բնա - 
զանցական ել հոգեկան տարբեր արմէքներ փնտռելու:

Գրական սահմաններէն ներս մնալով՝ կաբելի է բացատրել ըմ
բոստ շարմումը՝ զայն նկատելով իբր ոլմգին հ ա կազգեց ո ւթ իւն մր 

գարու իրապաշտ ել որոշական դպրոցին: Նախորդ գարու եր-
ԿՐ"րդ կէոին ծաղկող այս դրականութիւնը ամէն բան կը բացատրէ .

աեսաքանր՝ կր նկատէ մարգս իբրեւ արդիւնքը իր
՚ ւ ւ" 1Լա .1 [՚ • Ընտանիք՝ ,'ա - ■՝ մառան գա կան ո ւթ ի ւն ՝ ամբոզջու - 
թեամբ կը բացատրեն զայն: Ն՛՛ա րագիր մը՝ անձ մը ենթակայ է բնո- 
րոշիչ ազգեցո ւթիւննե րու-, Գրագէտք ստիպուած է տալ խորազննին 
բնութիւններ , երկար նկարագրութիւներ ՝ բայց ամբոզջոլթեամբ 
կր բացատրէ իր հերոսը *
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K/" ըեկերա յ[,ն !.. հոգեբանական ո ր ո շա կան ո ւթ ի ւն ը բոլորո վին 
կբ յ֊խտէ ”'րգ[' դրականութիւնը ՝ որ նախնական եւ քիչ մր միամիտ 
եր գտնէ նախորրր գարու այգ համողումներբ րոտ որոնէք անհրամեշա 
կապեր գոյութիւն ունէին իր եւ շրջապատին մ իջել* Սարթր օրինակ 
կ ոլրքէ հաստատել թէ մարգ՝ նոյնիսկ երբ կը գտնուի որոշուած պայ
մաններու՝ նախապէս ծանօթ գրութեան մր մէջ՝ կր ւՒևայ ազատ ու 
կրնայ գործել իր շրջապատի պահանջած ձեւին հակառակ : Ըմ բ ո ստ ր 
՛Աղատ Հ , կ՚ապրի իր միջավայրին անկախ-.

Ահա ուրեմն մա ման ա կ ա կիg ըմբոստին պատկերը-, Անհրամեշտ է 
՛լայն զետեղել գաղափարներու որո չ հոսանքի մը մէջ՝ ունենալու հա
մ՛ս Ը bf հո։ր՚ողատ դիմագիծը-, Ան կ՝ ընդունի նախորդ դար ուն իմաս
տասիրական կտակը - Բայը որեւէ ձեւով ինքղինք չի կապեր այդ 
կտակ ին : Անկախ կ ուդէ մնալ : Դա Ս Ս Կ Ս 'ոեսնէ հ ա կա ս ո ւթ ի լն
մր գիտութեան եւ կրօնքի միջել ու կր զոհէ կրօնքը-, 20րդ դարու ըմ
բոստը կ՛ընդունի իրեն վիճակոլած անհաւատ ի դրութիւնը , բա պ ան
բաւաբար կր դտնէ զա յն-, ((Հաւատքը կր տանի յաւիտենականութեան . 
P'U,IU հ ՛սլ՛՛՛աքը կ ենթադրէ թէ կ՚ըևդոլնինք խորհուրդը ել ցաւը՝ կր
զՒ^Ւն-Բ անիրաւութեան - կր մերմէ այս սա կարկ ութի լնկը դրէ Բա 
միլ-. Ան կ՛ուզէ անձամբ քննել այս հակասութեան խորքը- Կ՛ուղէ 
լուծել հարց մը որ պա ականած Է բոլոր դարերուն ; Ընդունի՞ լ նա խա
ւղէս գոյացած հանդարտ ու հանգստաւէտ դիրքերը՝ անոնցմով գո
հանալու համար բերել իր հանդոլրմող մեղսակցութիւնը՝ թէ մի՛տ 
աւելի մօտէն յուղել մարդու թ չուառ գոյավիճակէն վեր եղող խնդիր
ները-, Որեւէ դար այսքան յստակօրէն սլ անկեղծօրէն չէր դրած այս 
հարց րէ միանգամայն յայտնելով իր ձեռքով իր վիճակը տնօրինելու 
յանդուգն կամքը-, վիպականները կր գոհանային քիչ մը մակերեսա
յին թուոց յոյգերով ել աղմկոտ ելոյթներով , բայց մամանակակից 
րմբոստր գերազանցօրէն անկեղծ է. կր զոհէ ներքին անդորրութիւն ՝ 
խաղաղ կեանք ; Այս պայքարը իր առօրեայ կեանքին մաս կր կազմէ :

Ըայ// եՍՍ k'u^T'Ilb այսքան ումգնօրէն մարդուս տկարոլ -
թեան ՝ տ իեղե ր րի յռո ւթեան դէմ՝ ի՞նչ պատասխան կր դտնէ իր հար- 
ցաքննոլթեան ՝ ի՞նչ կ'եզրակացնէ այս առօրեալ ընդվզումէն -, ի՞նչ է 
իր որոնումներուն հ ե տ ե ւո ղո ւթի ւնը : Ի՞նչ է իր տ ե ս ո ւթ ի ւնն ե ր ո լ չի- 
նի չ մ ասր , կ ե g ո ւածքին դրական կողմր ï

Ըմբոստը անմիջապէս կ՛՚առարկէ թէ նման հարղումներ անհիմն 
են -, Ան կր մերմէ որեւէ նախապատրաստ ՝ սառած կեցուածք ՝ լստս։ — 
կօրէն եւ վերջնականապէս որոչուած ծրագիր ՝ նոյնիսկ երբ ինքն իսկ 
գո.1աՍ՝՚,է ղանոնք - իր առօրեայ պոռթկումով կ'ո լզէ մի չտ նորոդել իր 
ԳՒՍ-ՍՍ ՛■ Զայն հաստատելով ինքզինքը պիտի կաշկանդէր ՝ պիտի այ- 
/ասևրէր իր ըմ բո ս տ ո ւթի ւն ը-, Կր ն ախքն ալ՛է ուրեմն' մնալով մխտա- 
/լան ՝ ըլլալ աւե/ի աղատ : Աակայն ՝ ինչպէս կ՚ըսէ Բ՚՚՚միլ ((երեւոյթով 
մխտական' քանի ոչինչ կր ստեղծէ՝ ըմբոստութիւն խորապէս դրա
կան է քանի ի յայտ կր բերէ մարդուս մէջ ինչ որ միշտ պա չտորոնե
լու է •» վ-խտումր կր յենու համոզումներու հիւսոլածքի մը վրայ՝ ո- 
րոնց առանցքը կր մնայ ազատութեան ՝ անհատականութեան գաղա
փարը-, կրնայ ըլլալ պատրուակ մը տկար դիրք մը արդարացնող, 
կրնայ նաեւ ըլլալ միջ„ց մը' նոր որոնումներով՝ նոր ներշնչումներու 
յանգելու՝ նոր յո յղեր արթնցնելու ՝ նոր հորիզոններ բանալու-, |

ըմբոստները չեն կրնար դրական կեցուածք մր որդեգրել՝ 
եթէ իւրաքանչիւրը կ՛ուզէ ունենալ իր ուրոյն աշխարհահայեացքը՝
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կարելի է սակայն առանց մէկուն կամ միւսին համոզումները ձեւա
փոխելու՝ իրենց գաղափարներուն մէջ զանազանել երկու գլխաւոր 
հ ոսս/նքնԼ բ յ

Այս անհանգիստ վիճակը որու մէջ կ՛՛ուզէ մնալ ըմբոստը՝ այս 
անհամերաչվսութիւնը՝ հակադրութիւնը զոր կը տեսնէ մարդուս ել 
աշխարհի ւ1թ1,լ՝ կրնայ ոլևենալ իրրել պատճառ տիեզերքի խորին 
հակառակութիւնը՝ թշնամութիւնը մարդու դէմ-. Կարելի է նաեւ 
ասոր բացատրութիւնը դտնել մարդու հոգեբանական բնութեան մէջ՝ 
որ չի համակերպիր իր շրջապատին հետ ՝ կր ձգտի միշտ դէպի տար- 
ըերը՝ նորը՝ աւելի բա ր ձր ը յ

Կարգ մը գրագէտներու համար մարգ չի գտներ աշխարհի վյրայ 
իրեն գոհացում տուող միջավայր մը. կարծես ուրացումի մէկ ցաւա
լի սխալին զոհ երթալով՝ ստեղծուած մոլորակի մը վրայ որ իրեն 
չէր վիճակս լած : Տիեզերքն ու երկինքը պարապ են -. Ազատ է բայց 
ւէինակ-. Որեւէ ջերմ զգացումով ինքղինք կապուած չի զգար մարդ - 
կոլթեան. ընդհակառակը կ՚ատէ զայն երբեմն: Աարթր իր «Պատ» ին 
հերոսներէն մէկը կ'անուանէ էրօսգրատ ■ Կարգ մը Ամերիկացի վի - 
պագի բներ բեմ կը հանեն թշուառ անձեր՝ կորսուած աշխարհի մը 
վրայ ուր ֆ ա պր ին միշտ լուս անցըի մէջ՝ զոհ կեր թան յիմար ճակա
տագրի մը որ միշտ զիրենք կը հետապնդէ, յիշենք օրինակ Աթէնպէքի 
«Արկնային գա չտարածները» կամ նօլքնըրի «վայրի Արմաւենիները» : 
Ոիշենը նաեւ Անոլյի թատրոնը՝ փիրքըկարտի փիթ, ս ոփա յ ո լթեան 
պարունակութիւնը՝ փաֆքայի գրական կտակը-.

Այսքան մերմող կեցուածքով մը ըմբոստը կը զրկէ ինքղինք հա
մեր ա չվս կեանքէ : Կը դատապարտէ ին յ, զինը տեսակ մը բնազանցական 
Տօն Դիշօթոլթեան : Կը նմանի երախային որ իյնալէ վել,ջ՝ ցաւին իբր 
դարման' գետինը կը ծեծէ-. Դիւրութեամբ կը մոռնայ որ հակառակ 
կեանքի գառնութեան ՝ պէտք ունի ապրելու ՝ պէտք ունի առօրեայ 
հոգեր ստանձնելու: Հոս է որ կը թերանայ ըմբոստը եթէ միշտ գոհա- 
այ բողոքելով : Ո՞ւր կը տանին «Ազատութեան Ուղիները» : Աարթր 

որ կ'ո լզէր ամբողջական ել ինքնաբաւ փիլիսոփայութեան մը վերա- 
ծեԼ իր գո յո ւթենա կան ո ւթ ի ւև ը՝ կարծես այմմ կ'ընթանայ գէպի նա
խապէս գոյացած վա րգա պետս ւթ իւն մը՝ միամամանակ կաշկանդու
մի դատապարտելով իր ըմբոստը ՝ որուն այդքան սիրելի է ազատու-
լժեան զաւլսւփսւրը .

Ըմբոստութիւնը տարբեր կերպարանք կը ստանայ՝ կարգ մը ուրիշ 
հեղինակներու մօտ : Կը դառնայ ոչ թէ խորունկ դմգոհութեան մը 
մշտական բողոքը՝ այլ' աւանդութեան կտա կա ծ հեշտ ու աման պատ
կերները պատռելով՝ նոր ու անձնական պրպտումներու մէջ նետոլե֊ 
լու յանդուգն կամքի մը արտայայտութիւնը: Այս ըմբոստը կը խու
սափի հաստատուած կարգ ու կանոնէ' փիլիսոփայական ՝ ընկերս, - 
յին ՝ քաղաքական ՝ բարոյական կամ կրօնական : Կ'ապրի այս կարգե- 
րէն դուրս՝ գտնելու համար աւելի սեղմ հպում մը մարդկային էա
կէն բարձր եղող ի ր ո զո ւթ ի ւնն ե ր ո լ հետ : Այս է խորքը փամիլի մը 
պոռթկում ին. Ա ալր ո յի համար կեանքը մշտական պայքար մը պէտք 
կ ԸԼԼաJ ճ ա կա տ ա զր ին դէմ *

Այս ըմբոստները կը փնտռեն միշտ ներշնչումի նոր ազբիլրներ. 
իմաստասիրական որոնումները նոր ուղիներ կը բանան արուեստին : 
«Ամէն ըմբոստութեան մ էջ ի յայտ կո ւզան միութեան մը բնազանցա
կան պահանջը՝ զայն գոյացնելու անկարելիութիւնը՝ անոր փոխարէն
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տարբե՛ր տէեզերքէ մը կերտումը : Ասէկա կը քնորոշէ նաեւ, արուես
տը. «Հմբո ստութեան պահանջը մասամբ դեղեցկազէտական 
մըն է» կ'Ը“է Բամէւ, Աարդս կտրելէ չէ պարփակել էնքն էր մէջ, եր 
րմբոստոլթէւնը էր ամենօրեայ պայքարն է ընդլայնելու համար էր 
ֆէզէքական եւ մ տայ էն սահմանները, խոյանք մը դէպէ էրմէբար
ձրը-. «Ամէնէն խորհրդաւորը այն չէ որ նեաուաե ենքնէւթԸյ եւ 
աստզերու առատութեան մէԼեւ, այլ այն' որ այս բանտէն մէջ կարո
ղացա}, ենք մեզմէ դուրս բերել ումեզ պատկերներ մեր զգայութիւնը 
Սերմելու համար» կ'ըս է Աալրօ, Այս կորովը, այս կամքը սրուէ կըր- 
սաե ենք աւելէ ու աւելէ խորապէս ըմբռնել մեր շրջապատը, այս 
կամքը ըմբոստէն կամքն է' գերբնականը, անհասկնալէն թափանցե
լու-. քարերու ընթացքէն , հաւատացեալներու ստուար հօտը, արուես
տագէտը որ քարէն կամ պաստառէն վրայ կը դրոշմէ զգացում մը,
ոգեկոչում, այս բոլորը կը փորձեն արծարծել նոյն թռէչքը դէպէ 
դե րմ'արդկայէնն ու վերացականը, կը փորձեն տեսնել անաեսանե - 
լէն , լսել այն էն Հ որ Աալրօ կը կոչէ «Լռութեան ձայները» :

թոր էմասա լռո լթէւնը այն չէ մէայն որու մ ԷԼ կը մնան բոլոր
սաեզեադորեութէւնները ա ր ո լե սաա գէտն ե ր ո ւն , բո լո ր գարերու բո
տս քաղաքակրթութէւններու պատկանող-. Ատոնց մէջ Աալրօ կուղէ 
գանն լ կռուան մը ուր մարդկայէն հողէն ուզաե է վել. մ ա գլցխլ, 
Բնազանցական արմէք մ ըն է որ կուտայ Աալրօ այս ձեւով արուես
տէն, քանէ կեանքը էմասա կը ստանայ արուեստով-. Այսպէսով ար
ուեստը կը դառնայ մէջոց մը ճակատագրէն դէմ մաքառելու համար -.

Հ-„ է որ կը մ էանան արուեստը եւ ըմբոստէ յանդուգն , առնա - 
կան բարոյականը-. Բարոյական մը որ վերջնական ո չէն չ կը "Լ՚՚՚Լ՛՛"՜՜ 
նակէ , բայց որ կը տեսնէ մարդու արմէքը էր "ՀՀ
մէջ-, փամանակակէց ըմբոստներէն Բամ էլ, Աալրօ, Ա էնթ-էքսէւսլ է- 
րէ, եւ ֆրանսական արդէ բանաստեղծութեան փայլուն գէմքերէն 
Շար, կը յաղթահարեն էրենց բնազանցական հոգետանջտնքը էրենց 
հաւատքով' մարդկայէն ոյմէն եւ կարողութեան-. Ս էնթ-կքս էւպէ ր է 
կը վստահէ մարդու ոյմէն, կը տեսնէ մ արդուս մէջ տեսակ մը բնազդ 
որ զէնք կը մ ՛լէ հերոսականը եւ դե րմ ա րդկայէն ը, Աալրօ, ա-
լե լ է մտահոգ ու պահանջկոտ, կուզէ մէչտ մարդու պղտոր հոզեբա- 
նութենէն դուրս Հաչել, էր մէջ բէւրեզացնել խորհրդաւոր ոյմերը որ 
զէնք կր տանէն դէպէ փրկութէւե-. ,, ո լ լ

երր ըմբոստը կը մղէ այս կռէւը, կը դէտակցէ թէ էր պայքա - 
րը անյոյս է, Գէտէ թէ մահկանացու մը չէ կրնար յաղթել մահը-. 
Բայց այդ պայքարն է էր արմէքը, այղ պայքարն է որ զէնք կր վսե-

" 9 Աալրօ կը դրէ - «Ա ա րդկա յնո ւթ է ւն ը չէ կայանար ըսելու մ էջ
էն շ որ րրէ, որեւէ անասուն շէր ըսեր, բայց ըսելու, մերմեցէնք էն չ 
որ մեր ՜մէջ անասունը կ'ոլզէր, ել կուզենք գտնել մարդը ամէն տեղ 
ուր գտանք այն էն չ որ էր վրայ կը ճնշէր» : Աարդուս այս ՀՀ է 
հանճարեղը, այս մասն է' ամէնէն աւելէ մօտ յաւէտ ենա կան էն , եթէ 
խչ յաւէտենականն էսկ -. Աստուծմէ եւ հետեւաբար հոզէէ զուրկ ա շ- 
խարհէ մը մէջ, ասէկա հողէն է մարդուն, հողէն զոր կը գոյացնէ էր 
կամքը չզոյութենէն վեր բարձրանալու,
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Փօւ վյւէրԻ

Ի
ք մահէն տասը տարի յետոյ, Փօլ Հալէրի կը տիրապետէ 
տակաւին ֆրանսական դպրութեան , կը կրկնուի ոլ կ բազ
մապատկուի մամանակին հետ, եւ իր անլուծելի գործը 
‘“'ւե գծուածը կը բերէ մ ի չտ մարի եւ գաղափաըներու ան-

հւսսւսնելի տռամներուն :

Մեծ եւ զար աո լզի գրագէտ , որ վեր չին անգամ տուած էր Խասնութ- 
կը պատրաստուէր աւարտել իր Երրորդ Ֆաո1_Ա]>շր, երբ աչ- 

յ>երը փակեց տիեզերական ողբերգութեան վրայ : Հալէրի ունեցաւ 
հանգարտ ոլ ներամփոփ կեանը մը , բայց իր անձնականութիւնը տրա- 
ձագրեց գրականութեան համտմարգկտյին յեղաշրջումին ու փնտռեց 
առաւելապէս անգր-ա րո ւես տ ը , երաժշտութեան եւ գեղագիտական 
գաղափարս, բռնութեան անհնարին սաւառնումները, բանաստեզծու- 
թ .ան կուսութիւնը եւ մարի ձիւնապատ կատարները , զոր չենք կրնար 
կաշկանդել որեւէ հասարակ սահմ անի մ էջ՝.

Բու.Որ փախչող պատկերները կամ անգայտ իր ա կան ո ւթի ւնն երը , 
մտածումի ամէնէն զօրաւոր հոսանքները իրենց անվերջանա,ի .աոա- 
բերականութիւնով կը միանան այս եզական գրոգին մէջ, ու կը կազ-

ն ահքաՀեեմԸՀւ!. կԸ, մՆայ հեռաւՈք մտերիմ, ծանօթ բայց
անսահմանելի, ժպիտով մը որ հրապոյր է ու նաեւ գազանիը, ել մեզ 
կը հրաւիրէ ամէն պահ չարչարուիլ իր խորհուրդով, Հա լէ ր ի ստեզ- 
ծտզործեց այս տեսակէտով մարդկային իմացականութեան տարօրի- 
”աղ Ժօրոնտտն : 1 լ Լ
Ո1 ։1871^ Մ էջեր կրական ի վրայ, Աէթ աւանին մէջ, մանկու
թիւնով մը ուր ապրեցաւ միշտ ծովուն մեծ սարսուռը : Հայրը ֆրան
սացի էր եւ մայրը իտալոլհի, Հա լէ ը ի ուսալ Աէթի կրթարանը, ,ե-
ՀօձէԼամբՈր'էեՑ' մտաԼ Փա1'էՂէ մ իա րին մէջ եւ անցաւ Լոնտոն-, 

Արտագրուեցաւ Աոնփէլիէի բարձրագոյն վարժարանը, 
հետզհետէ աւելի հասուննալով եւ մշակելով իր երազային խառնր- 
^ծբը։ Արձակուրդներուն կ՝ երթար Հենովս, կամ նտփոլի, ոլ տա 
պարբերական ուղեւորութիւները իա րապէս կը տպալորէին զին որ, 
իտալական դրոշմ մը տալով իր մտըի կաղմաւորման , Հա լէ ր ի խառ֊ 
նոլրդ մըն է արդէն լատին եւ հեչլէն բաղաըակրթոլթիւններ ո լ , Ալտ ր֊
տ Լէ վփլ՚Լ ԺևէոնԸ, մտաւ համալսարան եւ եղա լ իրաւաբանութեան 
պսակաւոր յ Լ

Հոտն տարեկան էր, երբ արուեստը կախարդեց զինրը-. Հարկ էր
Ը '“"րել էր կեանրի ճանապարհը , ճամբայ բանալ իր առջեւ բացուած 
քտռոլզիներ„ւն մէջէն որովհետեւ ինըզինըը զեղուն կը զդար մարի 
ւ զդա ցում ի հակասական պայքարներով, I, ը կարդար անյադօրէն ու 

կը ջանար համերաշխիլ օրուան ծանօթ քերթողներուն եւ դրական
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հոսանքներուն : Վ/. պա պաչան երր ել խորհրդապաշտները փոխնիփոխ
տսլաւորեցին զիեքը ։ ֆրանսական դրականութեան մէջ այդ օրերուն 
կը տիրապետէ ին փևրլէններ եւ Աամէններ, Րէնպոներ ել Աալտռ,քէ
ներ, եւ Հի լսման ի համբաւաւոր գիրքը «Ս հսւկւԱ1Ո.1Ակէ»ն :

Մալառմէ չափազանց ազդեց փալէ րիի , որ արդէն իսկ կր ձ՚շտկկր 
աոաջին քերթուածները , վարանոտ եւ երկիւղով լեցուն : Գեռ ոչինչ 
հրատարակած էր, բայց աչքերուն դէմ հր ախ տ դո ւթի ւններ կը ծփա
յին, ոլ պէտր էր գտնել արտայայտութեան անմիջական եղանակը, 
լեզուն՝ որ պիտի կրնար փշրել իր ն երրին կապանքները-. Հա լէ ր ի 
կատարեց զինուորական պարտականութիւնը 1890/Æ , /" բանակը զինք 
բաժնեց իր երազներէն -. Յետոյ ծանօթացաւ Անտ րէ փիտի եւ Փիէո 
Լուիսի , որոնք ճակատագրական ազդեցութիւն ունեցան իր վրայ : 
փալէրի անոնց կարդաց իր առաջին բանաստեղծութիւնը, ՜||1պւկ[ւսչ, , 
եւ խրախուսուեցաւ մեծապէս : Աառն, մարմարեայ , րիւրեզային եւ 
փայլուն քանդակագործութիւն մը կր փորձէր ոտանաւորին վրայ, 
ուր զգացումին տեղ ուղեղը կր տիրապետէր իր պսպղուն ցոլքերով-.

Յետոյ դրեց 1|ւպւոն Թէսթ£ եւ Ասւսււզ Աղջիկդ, ու սկսաւ աշխա
տակցիլ փոքր հանդէսներու-, (իիտ եւ Լուիս անբաժանելի բարեկամ
ներ էին իրեն եւ իրիկուն մը զինք տարին Աթեֆան Մալառմէին-. 
փա լէ րի դողդոջուն քայլերով յառաջացաւ եւ խոնարհեցաւ անոր առ
ջեւ, զայն նկատեց իր վարպետը, որ իր իմացականութեան մեծագոյն 
առաջնորդը հանդիսացաւ -. վարանումով կը կարդար քերթուածները 
եւ Մալառմէ ղիերը կր հովանաւորէր քաղցրօրէն , ու փա լէ ր ի երկիւ
ղածութեամբ կը լսէր անոր խօսքը-, Այլեւս ամէնէն հաւատարիմ այ- 
ցելունԴզաւ Աալառմէի նշանաւս ր Երեքշաբթիներուն , ուր ծանօթա
ցաւ նաեւ նորրեծայ գրողներու-,

1892/'^, երիտասարդ ու հետզհետէ խանդավառ, փա լէ ր ի վե^— 
նականօրէն հաստատուեցաւ Փարիզ : Գրական կո չում ը նուի րադո ր-
ծուած էր կատարելասլէս ու պէտր էր թափ տալ այլեւս իր տաղան
դին : Կը բնակէր փորր սենեակ մը, Կէյ֊Լիւոար փողոց, ել գոց գիտէր 
ամբողջ Մ ա լա ռմ էն ու բովանդակ Րէն պօն : Կր գրէր պզտիկ սեղանի 
ձ եր վ_['այ ’ ժամերով անձնատուր իր մենաւոր խ ո կո լմնե ր ո ւն : ԱՀն ընդ
հատ նօթեր կը հաւաքէր եւ !լ արձանագրէր իր ամէնէն յանդուգն 
խ ո ր հ ր դած ո լթ ի ւնն ե ր ը , նայելու համար ժամանակէն ել ապագայէն 
անդին-. Մարի վայելքներուն ամէնէն բացառիկ ձեւեր ը զինք կը հմա
յէին չափազանց -. Գիտութիւն , մաթեմաթիկ , փիլիսոփայական նուա
ճումներ, դիցաբանութիւն ել երկնային կամ վաղնջական զիտութիւն- 
ներ կր կազմէին իր ներշնչումին անսպառ աղբիւրները, ու կր ցան
կար անոնցմէ համադրել նորօրինակ բանաստեղծութիւն մը եւ բոլո
րովին կոյս գրականութիւն մը-,

փա լէ ր ի կ՚աշխատակցէր î] UlPipOll , (J'bpïjllp 1Ոլ1 ր|) J11X1 
jljl յ> ել յառաջապահ պա ր բե ր ադիրն ե ր ո լ , ուր հրատարակեց
Վէոնար տը փինչխ»ն , «.Պարոն Բ'էսթ»ը, «Բացարձակ Տռամներից , 
ուսումնասիրութիւն մը Հիւսման ի վրայ, ել այլազան մ ենաղր ո ւթի լե
ներ : Գեռ դիրք մը տուած չէր , բայց հռչակաւոր էր արդէն փոքր աշ
խարհի մը մէջ, եւ իր անփոխարինելի վայլեքն էր յաճախել Հերէ- 
տիայի, Մ ար սէ լ Շվօպի, Կուռմոնի երեկոյթներուն :

1900/'5' ամուսնացաւ եւ փա լէ ր ի լռեց յանկարծ : Գրեթէ քսան տարի 
ոչինչ հրատարակեց , անունյ, սրբուեցալ հանդէսներէն եւ զթեքը կո չե-
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H^պանդուքստր^ : րԼաէէ[*[' b^''P^J Ւսէ Րսէ ^J'^P"1111՜ 
ծ ի մր մէջ»— Ծուլութիւնը զօրութիւնն իսկ է: Այդ շրջանին ՝ ան կար- 
ղաը մոլեդնօրէն եւ քններ թաքուն ղի տ ո ւթի ւնն եր ր , ուսողութիւնը ՝ 
դեղերկադիտութիլնր եւ իմաստասիրութիւնը ՝ ու միշտ կապ մը տեսաւ 
անոնը գաղտնիքներուն եւ բանաստեղծութեան միջել՝. 1Սղած էր նաեւ 
մտերձ ութիւնր արտաքին աշխարհին հետ ՝ ու երկու բարեկամ ու նէր » 
Փէէ ո. Լուիս եւ Յփտ :

1917//^ 5 խորհէ ղալ վերջապէս հրատարակել իր աոաջին հատորը ել 
տուաւ Երիտասարդ Պարկան ? քերթուածներու անդրանիկ հաւաքածոն ՝ 
ղո ր ս ր բադրեր , մշակեր եւ բազմապատկեր , եւ այս ա շիւատանքը տեւեր 
աւելի քան չո րս տարի * Ղ*ի,ոքր ուշագրաւ շա հ ա գր դռո ւթ ի ւն ստեղծե ր 
եւ բանաստեղծը շարմում առաջ բերաւ՝ դնելով հիմերը դրական ու 
քե ր թ ո դա կան ոգիի մը որ Վյա լէ ր իա կան ո ւթ իւն կր կո չուի : Օտէոնի
մէջ սկսան իր քերթուածները կարդալ հ ան դի ս ա ւո ր ա ւղէ ս ՝ ել շատեր 
յայտնութիւն մը նկատեր ին զայն՝ Ակադեմի ան հետա քրքրուէ րաւ ՝ 
քննադատներ իր մէջ "՛մ ուներ ին ((Հարազատ քերթողութեանդ հ իմն ա- 
'էՒէ՚Ի ամէն ին շ ծայրայեղ համեմատութեան մը հասալ՝ անհամիւ
գնահատանք կամ կոյր դատափետութիւն *. կարելի է ըսել նո լնիսկ թէ 
Վայէր է և ղալ ֆրանսական գր ա ել ան ո ւթ եան ամէնէն վիճաբանուած ու
նոյնքան ծափահարուած մէկ դէմքր *

Այդ չրջ^էն ետք ան կր դառնա լ դե ր ազան ր ա պէ ս բեղմնաւոր 
մտաւորական մը՝ ել կուաայ զարմանահրաշ գործեր՝ հայերողու- 
թիւններ եւ փիլիսոփայական բանա ստեղ ծո ւթիլններ ՝ ինչպէս Հր 111—
tqnjpBbp (1923), Ծույահայեաց Դհրհզմանատու_նը (1930), Հին Տա- 
pbp (1920) , OAp (1926) , Հոգին հւ Պարը (1921) , ՎսւրիէթէՍ (1924) , 
Ար՛դի Աշխարհը (1931) :

192->/'հ , յաջորդելով Անա թոլ [հ[՚ա՚հ"քւ , Վա լէ ր է րն տ ր ո ւե դ ա լ. Ա- 
անդամ , եւ է յւ րնու ր ո ւթեան ճաովւն մ է ջ ոչ է՛՛է անդամ 

յՒլատա^1!) 1’[' նախորդէն անունք֊ Աամուլր խստօրէն բողոքէդ
Վալէրէէ այս ղան րա ռութ եան դէմ : Ան հանդ արտօրէն մտիկ կ՚ընէր 
մեղադրանքներուն եւ ամենօըեայ խծ բծանքնեք ո ւն ՝ որով զինքր 
կ\ամբաստանէ ին իբր մութ եւ հանելուկային գրող՝ առասպելական 
իմարական ութիւն մ ր' ուր գրականութիւնը բարդ էր դրահա շուտ- 
կան տարազի մր կամ աստղաբաշխական տեսութեան մը չափ*. Վա-
ԼԷրՒ Ւ է՛ մտերիմներուն կ՚ըսէր մպտելով»---  Իմ մասիս այնքան բան
77* «'ծ՜ են որ դիրքերուս դէղբ կը ն սեմ անա յ անոնր առջեւ*.

Իրողութիւն է սակայն որ Վալէ րիի դործին մէջ վերլուծողը եւ 
արձակագիրն է որ անակնկալի կր բերեն մեզ՝ ո լ բանաստեղծը չի 
կրնար գտնել մարդկա յՒն սրտէն ել հոգիի ե բ ամ շտ ո ւթեն էն բխած 
շեշտը*. Իր արձակներուն մէջ էլը խորանանք մեր գոյութիւնն [,սէ 
մոռնալու աստիճան՝ ու հոն կր լսենք մեր էութեան մասին ահարկու 
մենախօս ո ւթ ի լեներ ը ՝ փայլուն եւ ազնուական խորհրդապաշտութիւն 
նը ՝ ամէնէն անսպասելի մտապատկերները ել գաղափարական ո յմե- 
րու շանթահարող ան ակն կալները ՝ որոնր վրայ փակուերալ իր կետն-

գերեզմանաքարը*.
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Մեկնել վաքէրիի գործը՝ կր նշանակէ համաձայնիլ մտքի գեր
բնական սաւառնումներուն հետ , լուծեք քաոսը՝ ել կեանքր տեսնել ա- 
նոր JUJ?_nPrtn,l իմացական արշալոյսին մէջ*. Հոն ամէն ին չ Օտար է 
մ հղի y ու նաեւ լեցուն տարաշխարհիկ հր ա պո հ բներ ով ՝ եւ հարկ է 
մտերմանալ մթնոլորտին՝ ապրեյոլ պայմաններուն՝ հոձանքէ հո
սանք ծաւալող ցնորական ձգո ղ ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն :

Փորձել այս աշխատանքը եւ տարբաղադրել *Լա / է ր ի ի երկր , կր 
նշանակէ հրամ֊եշտ տալ կեանքի բոլոր զգա յն ո ւթ ի ւննե ր ո ւն եւ են
թարկուիլ միայն ՈՆւլե IlUljJlfi. ասլ րո ւմներու՝ անոնց անվերջանայի 
հակագրութիւններուն եւ ներգաշնակութիլններուն ՝ միացնել ձեւր 
խորհրդանշանին ու եր աղբ բա ցատ ր ե լ նոր երագներով î

ւէյսքան փորձանաւոր երեւո յթի մր հակառակ՝ կարելի է սակաւն 
ա ս/ահ ո վո ւթեամր դասաւորել Փօլ 1Լ'Ա յէ ր ի ի ղործր՝ եւ դա յ*/, բամնել 
ե՜րկու հիմնական հատուածի, — puiGuiuinlrւլծու_թ-|ււ_ն Խ_ փ|ւլ]ուոՓա- 
յոսթ-իւն :

կր մնայ «գիտունդ ու խո րապէս տես յապա շտ քերթողը՝ որուն 
ոտանաւորը հիւսուած է միայն դաղափա րի ցանցերով՝ ուր յուղում ր 
բացակայ է ղրեթէ ամբողջապէս ոլ քերթուածթ մշակուած է ցուրտ 
ոլ պրիսմակային ճարտարապետութեամբ մը*. կր զգանք թէ դիտա
կան կսմնխահոդութիւն մյւ կա յ միշտ իր մէջ ՝ միացած բանաստեղծա
կան ստեղծագործութեան î թնաղանցագէտ կամ մաթեմաթիկոս քեր
թողն է ան՝ որուն համար տ ա ղ ա չա փո ւթի ւն ր միջոց մ րն է ղգացումր 
մոոն/սլու եւ վայելելու ինքնամխտումի հրաշքները , մերմեյու ամէն 
\նաղգ ել հոգիի բխումներ ր ՝ որպէսղի բանաստեղծութիւն ր արուի 
էամ քով ՝ կան խամտածո ւթեամ բ ՝ եւ ս/նիսւոո լի մա րո կա /Z'îz է ո ւթեան 
տ ի ր ա պ ե տ ութէն էն ու անձնական ամէն նկատորյո Լ թիւններէ յ

Ւ// ոտանաւորը թաքունն համանուագ մրն է, ո ր ո ւն անկարէ/ի է 
թավէանցեյ աոաջին ունկնդրութիւնով ՝ որովհետեւ հարկ է ըմբռնել 
արուեստագէտը գիտութեան հակակշիռին տակ*. վայէրիի մէ$ 
դսէներ հոգիի նախնական մրմունջները կամ աղբերահոս մա /թքում- 
նևրը՝ անոնք որ ինքնաբերաբար կր ծնին բանաստեղծական որեւէ 
J1ա H ո ի պսյհուն : քերթուածէն ներս իմաստ եւ երամշտութիւն
անջատ են բացարձակապէս իրարմէ ՝ մինչ ուրիշ բանաստեղծներու 
մեծագոյն վայելքն է ղանոնք նոյնացնել անմիջական ներշնչումին 
հետ*. Վալէրի կր սիրէ քանդակներ ստեղծե լ վան կերէն ՈԼ րաոերու 
հազտրումէկ ր ո / ր լան^նե ր ը կր տ արածէ դէպի ներաշխարհ , որպէսղի 
մք՚շտ կայծկլտան եւ լուսաւորեն մեր յ իշող ո ւթք, ւններր , դիտակղոլ- 
թ իւննե ր ր՝ ա նձկութիւննեքն ու ներքին առասպել ր ♦

Այս տեսակէտով դա ս ա կան ա y ած խ ո րհ ր դա պա չտ մըն է ան , որ 
քալեր իր անկոխ ճամ րէն ել բան ա ս տ ե ղծ ո ւթի ւն ր յղանա յէ ել ս իրե լէ 
տ ւե լվւ մշակեր ոլ սերմաներ , աւելի ճիշդ որոճար, կարծես սլալքա— 
1՚ե 1Հ"Լ անտեսանելի խոչընդոտներու դէմ : Ուշտդրալ է որ քսանամեայ 
լռութենէ մը ՛Լերջ տուաւ իր առաջին աշխատանքը, իրր հիմնադիրը 
«մաքրակրօնդ քերթողութեան' որ փորձեր զուտ ել ձոյլ արուեստի 
մր մէջ համադրել անպատմելին , մանկական երկիլղալի անկեղծու
թիւնով մր ու թերեւս մարգարէական իմաստութեամբ-, կյորահրաշ
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մրն Հ աԱ'Որ ',ր էՈԼ^ ամ^ Ւ^չ որ կայ էրա- 
կանութենէն անդէն, ու յաճախ կր խօսէ այնքան հաւատքով, որ մեղէ

"՜’"՞1'1 ‘‘ P-Ո-վւ՚ն

Իր քերթողական խորախորհուրդ գործերով, էնչպէս Հթապ^Ո- 
Ոեթը կամ Երիտասարդ Պարկան , Վալէրէ տարօրէնապէս կր յէշեդնէ 
Մալարմէական անանձնականս ւթ էլն ր , որու դաղափարներոՀ պԼա- 
կե լուերուն կր մօտենայ առանց էր զգայարանքներով քննելու, լսելու 
ղանոնք, այլ կր թողու որ ոաանալորէն մ է? յամրօրէն տա ո ածուէ 
տարրերունանբացաարելէ կոէլր, մ էլա ու մէա ,ն էմ ացականս ւթե ան 
լոյոէն աակ - Հոն , էր զորեր դէշեր է եւ յոոլթէլն , համատարած 
անեզրութեան դթքազ. *■

Արե՜ւ, արե՜լ, դուն* շողշողուն վրէպ...
Ջես թողուր որ սրտերը գիտնաս
Թէ տիեզերքս թերի մըն է
Ոչ-Լինելութեան անթձ-ութեան մէջ :

Այս անկութեան պաշտամունքն է Որ էբր կեանք կր շլացնէ Վա. 
թրէն , որ կոլաայ անանուն նկարներ, ձեւեր ու երազներ, զորս ան.

ար է սակայն նէլթտպէս բնորոշել, քան է որ չափազանց անդա բո 
ու հոսուն է ամէն բան ել էրարոլ մէացած հէւլկական զօրոլթէլնով, 
տյ պկս „ր թռչունէ մը պատկերը , աղթլան մր մպէտր կամ ազու մր 
եէեազր համազօր կ յաճախ ծովայէն շշուն չ էն, արեւու ճառազա/թէ
dp, տերեւներուն մէջ սուլող տարօքէնակ հովէն-

փևրթողութենէն զուրս , Վա լէ ր է է գրա կանո լթէւն ր հզօր նկարա.
զէր dp կր ստանայ էմաստասէրական էր վերլուծումներով, ուր ան- 

ու դսվ, ՚ ր կր գտնէ էր աովել , ու գրագկտր լայնօրկն կ'օզտոլէ 
էր ոյմերուն ամբողջական ճառագայթումէն- Հոն է որ կր ճանչ- 
նանք է խառնուածքէն բովանդակ մեծութէւնը ել խ էզա էս ութէ ւն ր 

աքէ անսահմանելէ բեւեռներուն հանդէպ, „լ„ աներկէլղ կրմտնէ 
եւ կոլաայ մեր գաղափարներուն մէդամածները, ողբե րգո ւթ էւննե ր ր ,
կոէլները, մեր էմ ացա կանո ւթեան էսկական անդրմթն ո լո րտ ը -.

Վայէր է այդտեղ է բարու կը հակադրէ երազը եւ մաթեմաթիկս , 
չափազանց յանդուգն փորձ մը' զոր ոչ մէկ մտաւորական պէտէ 
կրնար էրա գործել, ճշգրէտ դէտութեանց վճէռները վերլուծելով բա. 
նաստեզծոլթեան պատգամներու-, համաձայն, ու այսպէս փոխելով 
մեր մտքէն տէեդերական ընթացքը., իր փէ չէս ոփայութ էլն ը անվախ, 
ճան խորասուզում մըն է ա րուես տ է , թէլե բու , մոգական հաշէւներոլ , 
քերթողական տարազներու, պատմութեան ել բնութեան աշխարհնե- 

թ' ՝չրոնՀրէ kl' Հնէն անսպառ հարցումներ ել հարցաքննոլ. 
իրարու-' Լ մաէ,մ1’նը, մէտքն ու հոգէն ամբողջովէն կր ձուլուին

Մարդր Վտթրէէ վերլուծումներուն հետ կ'ապրէ հ րա շա լէ նա.
, Հր լքէԱ' Ուր ^նկղ-րի մարդկութեան մեծ անձկոլ- 

թիններուն մէջ եւ կր դէնովնայ անոնցմով, յաջորդաբար էր \էմ 
գտնելով վէրէստոսր ել դեղեցկոլթէլնը, կրօնքը ել ս տ եղծա դո րծո լ- 
I է՛֊ ը, Աստուած եւ դէ ցա բանութէլն ը , հէւլէն ել էակը-
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Գրականութիւնը անփոխարինելի միջոցն է Վալէրիի համար 
հաստատե լու այս ահարկու աշխատանոցը, ուր կը հետազօտէ անծա- 
նօթկն արւսվ նոյնինքն ծանօթը' զոր ոչ ոք կրցած է ցարդ լուծել, 
քանի որ ասլաւինած է միայն գիտութեան եւ անտեսած արուեստին 
խուդա ր կո ւ կա ր ո դո ւ.թ [t լեն է լւ ft յ

§ իեզէ րյխ ու անհատ ր ա յս^ան լայն հ ա մ՛ եմ ա տ ո ւթ ե ա մ բ մը փ ըխ~ 
արոելու այս կերպը փա լէ ր ին տարած է չտա անդամ իմացական 
գլխապտոյտներու, ուր կեանքը անստոյգ է ել անորոշ, ին չպէ ս ա շ- 
խա ըհ է աո.ա ջին օրերուն , ուր էակը նախամարդն իսկ է կամ թերեւս 
ապագայ արարիչը ,որ պիտի ծնի երկրի կործանումէն յետոյ։ Անց
եալին եւ ապառնիին նոյնացումէն կր բխի Վա լէ ր ի ի փիլիսոփայու
թիւնը, որ կ՚աշխատի մեկնել հոգիի շարժումները, գաղափարներու 
ե րաժշտականութիւն ը, պա ր ը' իբր կեանք, մարմին եւ հոգի, մեռնե
լու ել վերածնելու օրէնքները, միութիւնը արշալոյսին եւ գիշերային 
մ թո լթեան միջել :

Վալէրիի լեզուն արտակարգ հմայք մը ունի այս բո լո ր ր նկարա- 
գրե/ու եւ հանդիսադրևլոլ համար, ու էլը յաջողի բացարձակու
թեան տանիլ արուեստին իրաւակարգը, զայն ենթարկելով բառերոլ 
արտայայտութեան գերագոյն յեղաշրջումին ; կարծես քակուած են 
կապանքները համրի մր լեզուին, կամ կոյր ի մը աչքերը բացուած, 
ու գրազ էտ ր այգ հոգեվիճակով կր գրէ ու կը խօսի, ջնջելով կեն
դանութիւնը եւ անգոյութեան մէջ որոնելով տիեզերական իրակա
նո լթեան հեղեղային ճառագայթը։

Գործ մ ր' որ երջանիկ ճակատագիր մը ունեցաւ ել Վալէրիի 
մռա Հլութիւնը ո rrfn ւն ո ւե ցա լ իբր նոր դարաշրջանի մը աւետիսը, 
հակառակ իր կատաղի հ ա կառա կո ր գն ե ր ո ւն ել հակառակ ամէն ու
րու զում ի։ Ան կր թողու աշխատանք մը որ գրականութեան ճամբա
ները կը տանի անհ ո ւն ո ւթ ե ան , ճշմարտութիւնն ու սխալը, գիտու
թիւնն ու գեղարուեստը կր նոյնացնէ իրարու եւ կուզէ մարդ մը ձու
լել այս երկունքէն, կր քանդ է ամէն արգելք մարդկային արտայայ
տութեան առջեւ ել իր անունք կը յաւերժացնէ իբր քերթողական 
իմ աց ապա շտութեան մեծագոյն վարպետը։
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ԱՆՏ Րէ ԺԻՏ

է»նՉ է Օ^ււՍԱՍԱՆՈԻԹԻՒնԸ

եհ fJ»uuM Արուէստը

Ճ
ՇՍԱՐԻՏ դասականութիւնը արտաքին բռնադատութեան ար֊ 
դիւնք չէ ։ այլապէս ան արուեստական եւ ակադեմական 
գործեր պիտի արտադրէր, Անեի այնպէս կը թ„լի թէ' ն
յաակութիւնները որոնք մեգի հաճելի կը թուին դասական 

կոչելու համար , բարոյական յատկոլթիւննե ր են մանաւանդ, ել ես 
դասականութիւնը կը նկատեմ ներդաշնակ մէկ խուրձը այն առա- 
Հլութեանց որոնց առաջինը համեստութիւնն է. Վիպապաշտու
թիւնը (ււօմասթիզմյ իըեն ընկերակից ունի հպարտութիւնը եւ
ի Հա քաւութիւնը; Դասական կատարելութիւն կը նշանակէ „շ թէ 
անհատին ջնջումը, այլ անհատին հպատակութիւնը, անոր ենթար
կում ը ին չպէ ս բառին հպատակութիւնը նախադասութեան, նախա
դասութեան հպատակութիւնը էջին, եւ է ջինը զորեին, Ասիկա նուի- 
րապետութեան մը բացորոշ յայտնութիւնն է; '

£ նկատի ունենալ թէ դասականութեան ել վիպապաշ- 
աոլթեան միջել եդաե պայքարը գոյութիւն ունի նաեւ ամէն անհա- 
"■ի à էջ. Ու ահա այս պայքարէն է որ կը են ի դորեը, Դասական ար
ուեստի դո րեը ի յայտ կը բերէ կարգին ու չափաւորութեան յասթա- 
նակը ներքին վիպապաշտութեան վրայ, Գո րե մ „ այնքան դեդԼ,իկ 
կ ԸԼ1“՚.1 , ՈՐ^աԼ ենթարկոլաե բանը նախապէս շատ աւելի ըմբոստա-

է. Նթէնիւթը նախապէ՛ս ենթարկոլաե է, դորեը պաս է ե.
‘եԴՀռղՈր\ Իս'1“’1ւան, ‘բնութիւնը ոչ մէկ զիջում եւ զրկում
կ ..թադրէ անիկա ո չ պահպանողական է, „չ „ ս ա ե ղեա դո րե ո դ . 
անիկա կռնակ կ դարձնէ հին ձելերոլն ել կը մերմէ ընդունի, թե 
ամ էն բան արդէն ըսուաե է, Լ 1 Լ Լ ! -
, :ր ամէն մարղ Ղ^՚լան չի կրնար ըլլա,,
ե են^ 1;Ա1ւ'րԱ^ն անոնք են որ այդպէս են , հակառակ

ր 7/Ï -/ա ք ' ’ //ա,/ U1J1U^U են ’ ա ռանց իրենց գիտակցութեան ,
Անհատապաշտութեան յաղթանակն ու դասականութեան յադթա-

նակը կը նոյնանան իրարու հետ, Արդ, անհատապաշտութեան լազ- 
թանակր ան կանոլթեան հրամ .սրումին մէջ է. Դասական ոճի
յաակ թի ններէն ոչ մէկը կարելի է ձեռք բերել, հաճոյակատարու
թեան զոհաբերումով Ներկայիս, ամէնէն աւելի մեր դովեստինար-

նո ' ւ'ւ ' ղր՚սդկաներբ իրենց ստեղեագորեելոլ եզա-
կը "‘ձթ, մինչդեռ դասական արուեստագէտը կ՚աշխատի իր եդա- 

"■>կը ան կը ձգտի երթալ, դէպի սովորական ձեւեր ը, Աթէ
WÎ, յաջողի առանց ճիգի այս սովորականութեան յանդի լ , կը նչանա.
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կէ որ ան մեծ արուեստագէտ մը չէ։ հասական գործր ու/եղ եւ֊ դե- 
ղեէյիկ կ'ք*11ա J սյյ^յ ատեն միայն y եր ր զսպէ իր վիպականութիւնը։ 
հ.Մեծ արուեստագէտ մը մէկ մ տահ ո գութ իւն միայն ունի , որրան կարե
լի է մեծապէս մարդկային ը//աչ   աւելի ճքւշդը դառնայ Uni|npUl—
կան --- կը գրէի ասկէ ըսան տարի առաջ՝, Ալ. հիանալի բան , որ այս֊
պէսով ան աւելի անձնական ԸԷԼաJ • Ս ի^չդեո-զ ան որ ինբե իրեն 
համար' թոյս կու տայ մարգկութենէն , կը դառնայ մասնաւոր , պա
կասաւոր . Այսւոեղ՝ պէ^ւոր է յիշատակեմ Աւետարանը։ Այո t
որովհետեւ չեմ ուղեր անոր իմաստը այլաւիո խել----ԱՍ np կ՛ուզէ
փթկծլ իր կեանքը (իր անհատա կան կեանրը), զայն կը կորսնցնէ, 
ըայց ան ոը կ՛ուզէ զայն կորսնցնել, պիտի փրկէ (կամ թէ ճշզրտօ- 
ըէն թարգմանելով յունական բնագիրը* —— զայն պիտի դարճնէ իրա
պէս կենդանի) :»

ես կը կարծեմ, որ կատարեալ արուեստի գործ մը այն պիտի ըլ
լայ, որ նախապէս աննշմար պիտի անցնի, անոր գոյութիւնն ան
գամ պիտի անգիտանան , եւ որուն մէջ ըստ երեւոյթին ամէնէն հա
կադիր ու հակասական յատ կո ւթի ւննե ր ը , ումգեութիւն ել րաւլցր ու
թիւն, խստութիւն եւ վայելչութիւն , տրամաբանութիւն եւ լրում, 
ճշգր տ ո լթի ւն ել բանաստեղծութիւն ա յնրան ընտանօրէն պիտի չշն
չեն , որ բնական պիտի թուին եւ երբեր' զարմանալիէ : Այսպէս է , որ 
իր անձէն ստացուած առաջիէն հրամարումը պէտր է ըԱպյ իր մամա- 
նակակիցները զարմացնելու չձգտիլ։ Պոտըլէռ, Պլէյր, 'է'ից , Պրտու- 
նինկ եւ Ա թէնտալ գրած են միայն ապագայ սերունդներու համար :

թայց չեմ կարծեր սակայն, որ դասական գործը անպատճառ նա
խապէս անծանօթ մնա յ : Պուա լօ , Աասին , Լաֆօե թ էն , նոյնիսկ Ա' ո- 
լիէռ , իսկոյն գնահատուած են, ել եթէ անոնց գրութեանց մ էի կը 
դտնենր այնպիսի ա ռաւելո ւթ իւննե ր որոնր զգա լիէ չեն եդած նախա
պէս, ասոնցմով է որ անոնր մեգի շատ աւելի մեծ կը թուին այսօր :

Այսօր, «դասական» բառը ա յնրան ի պատուի է եւ այմմ անոր 
այնպիսի իմաստներ կր վերագրուի , որ րի չ կը մնայ դասական ան
ուանել այն բոլոր մեծ գործերը, որոնր բնաւ դասական չեն : Ասիկա
անհեթեթ է։ Հսկայ գործեր կան որ բնաւ դասական չեն, առանց սա
կայն վիպապաչտ ըլլալու։ Այս գա սա կա րգո ւթիւն ը իր իմաստը կր 
ստանայ միմիայն Տհրանստյի մ էի, ել նոյնիսկ {իրանսայի մէջ ինչ կայ 
նուազ դասական րան Փ՚սսրալը, Աապըլէն ել Վֆլօնը։ Ո՛չ Շէյրսվւիր , 
ո՛չ Մ իքէ Լ Անճէլօ, ո՛չ Պէթովէն , Ո՛չ Տոսթոյէվսրի , ո՛չ Աամպրանթ , 
ոչ ալ նոյնիսկ Տտնթէ (կը յիչեմ միայն ամէնէն մեծերը) դասական 
շեն Տ Soi» 'Ըիշօթը եւս , ինչպէս վսսլտէրոնի թ ատե րա կնե րր դասական 
չեն, ոչ ալ վիպապաչտ , այլ պարզապէս սպանիական։ ճիշտն ըսելով, 
հին մամ անա կնե րէն սկսեալ ուրիշ դասականներ չեմ ճանչնար , բացի 
ֆրանսականներէն (եթէ սակայն բացառութիւն նկատեմ կէօթէն , եւ 
գեռ ան ալ դասական եղած է , հիներուն նմանելով) ։

՛իա սա կանո ւթ ի ւն ը ինծի այն աստիճան ֆրանսական կը թուի, որ 
քիչ մնայ որ այս երկու բառերը' դասական եւ ֆրանսական , հո
մանիշ նկատեմ , եթէ անոնցմէ առաջինը կարենայ սպառել ֆրանսա
կան հանճարը եւ եթէ վիպապաշտութիւնը եւս ֆրանսական չըլլար ։ 
թէեւ իր դասական արուեստին մէջ է, որ քիրանսայի հանճարը գերա
զանցօրէն յայտնուած է։ Աինչդեռ, դէպի դասականութիւն եղած

sâ
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• ԱՆԴԱՍՏԱՆ 89

«/ժքն ձիդ, ուրիշ ամէն մոզովուրդի մէջ, եղած է արուեստական , 
ի>.չպէո պատահ եղաւ օրինակ Փոփի, Ֆրանսս:, ի մ ԷԼ ելս, եւ միայն 
Ֆրանսս, յի մէջ, միտքը մ ի շս, կր ձգտի տիրապետէ լ զգա ղում ին եւ 
լ ես,զդին վրայ. (/.„ ի կա րսել չէ թէ, ին շսլէ „ կարդ մր Օտարականներ 
արամագրուած են կարծելու, զգացումն ու բնազդը բացակա, են, 
1ր բաւէ այցելել էոլվոի սրահները, ուր բազմաթիւ նկարներ ել 
քանդակագործութիւնն եր բանաւոր են ել ողջամիտ, ի՜նչ հաւասարա- 
, լռութիւն եւ ի՜նչ չափս, լո ր ո ւթ ի լն , Պէտք է զանոնք երկարօրէն դի- 
ա լ, որպէսղի անոնք տան իրենց [u ո ր ո ւն կ իմաստը , այնքան մածուկ 
Լ անոնց սարսուռը, Զգայականութիւնը յոր գազե g է Աիլպէնսի մօտ, 
ու նուաղ ղօրաւոր է Փուսէնի մօտ, ամբողջովին ետ մղուած ըլլա,ով, 

հասականսլթիլնը , ել այս բառով կը հասկնամ ֆրանսական
դասականութիւնը , ամբոխութեամբ կը ձգտի մեղմաբանութեան , որ 
քվ,չ բան ըսելով շատը հասկցնելու արուեստն է , Ասիկա պարկեշտու
թեան ե լ համեստութեան արուեստն է : Ա ե ր դասականներէն իլրա- 
քս, չիւրը իր նախապէս տուածէն շատ աւելի յուզուած է , 'Լի 
,,լա չաները, ա ր ա այտ յա ո լթեան մէջ իրենց բերած պերճանքով, կր

չատ "յւել^ յ"Լ1Ոլ“'ձ երելս, լ , քան ինչ որ եղած են իրա
կանին մէջ. այնպէս որ մեր վի պա պա շա հեղինակներուն քով բառը 
անընդհատ աւելի առս,ջ կոլղայ մտածման յո լզում էն եւ կը

էէ դուրս, Ասիկա կը համապատասխանէ ճաշակի որոշ բթաւ, ում ի,
‘ïl'Ÿ ա ւՀ'Լ7Լ F-JL կուտայ կասկածելու իրա-
լա,ութ,ա ,ը , ասին անոր որ մեր դասականներուն քով այնքան հա- 

.ւեոաօրէն արտայայտուած է, Եթէ չկարենանք թափանցել դասա
կաններու իմաստին մէջ եւ ըմբռնել անոնց կիսովին յայանուած բա
ռերը անոնք պաղ կը թոլին ել թերութիւն կը նկատ ուի անոնս ախ
յատկութիւնը, որ ամէնէն սքանչելին է, այսինքն վերապահութիւնը, 

Լիպապաչա հեղինակը մ ի չա իր իսօսքերէն ետքը կեցած է, իսկ 
դասական հեղինակը իր իսօսքերէն անդին պէտք է փնաոել, Ֆրան֊ 
սական բոլոր վի պա պա չանե ր ո ւն յատկութիւնն է արագօրէն եւ ,.իւ
րութեամբ յոլղումէն խօսքի անցնիլ, ասկէ .ոսոխ կուդայ անոնց նուաց
օիղը խօսքէն զաս, ուրիշ որեւէ բանով յուղման տիրանալու, Հ նաե, 
անոնց նուազ ճիգը ղանոնք զսպելոլ համար, Անոնց համար կա„ե֊ 
ւորը ԸԼԼ-ԼԸ չէ , -յդպէ» երեւալը , Ամբողջ յունական
դրականութեան , անգլիական բանաստեղծութեան լաւս, դոխին, Րա- 
սինի, Փաս վ Պոտըլէռի մէջ մարդ կը ՝ թէ խՕսքթ \„լղոլմր
մէջ""ելրԱրէ Լ",վ \կտ, ղ' ղ",յն չի պարունակել, իր

, եւ թէ անդամ մը որ բասը արտասանուած է, անոր նախոըդոց
'մեծ1՛ Ը PA-արի, Գորնէյշի, Հիլկոյի մօտ՝ միա,ն
,Հ ■fl' յՒչ-Լով կը թուի թէ յուղումը կը յանդի բառին ել հոն կ ր 

' յուղումը բաւական է ել բառը զայն կր սպառէ . միակ ար-
ձադանդր որ անոր մէջ կը գանենք, ձայնին տրձադանդն է ,

Թրգլք- Լ - Մօզհւսն
Ա - ժ-

★
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էքոտււՐԹԻ 200-lllf|jlll|P
ԵՐԱԺԻՇՏԸ, ԳԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՒ ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈԻ ՆՈՐ ԼՈՅՍԻՆ ՏԱԿ

Ս*ոցարթէ ծննդեան 200րդ տարեդարձը որ սլէտէ տօնուէ ամբողջ 
1056/» -ընթաց քէն է} ւր ո պայ է մէջ ամէն կո,Լմ , P'1 Լո P մէջաղդայէն ակա
նաւոր մ ա սնա դէ տնե ր ր դե դա գէ ւոնե ր ը ՝ հետախոյզ կամ մեկնարկու 
ե րամէ չանե ր ր մ խո ցուց ած է այս պահ ուս մեծ երամ չտէն սւՈձէն Ւ, ւ 
անոր ստեղծադո րծութէւեն ե րուն չու

Մէկ կողմ էն՝ ընտրելագոյն ումերով կր կազմ ա կե րպուէն մեծ 
նուագահ տնդէ սնե ր անոր դ ո րծ ե ր ո ւն վև րա կա յաղ մ ան համար , ///_ ւս 
կողմ է ձեոնհաս մարեր կր հ ա կին վերստէն անոր կետն րէն ու Լրկլ,ն 
վրայ , լուսաբանելու համար Ս ող ասէ) է ստեղծագործութեան՝ տեսա
կան ու ղ եղագ է տակտ !ւ թ ա րո ւն դա ղ ան է րն եր ր :

/ փ

Արւաջէն մ տածում ր որ այս առթէւ կը ծագէ մտրերոլ մէջ սպն 
է թէ y Մ օրա ր թէ մ ա ս էն ան թ է լ ո ւս ո ւմնա ս է ր ո ւթ է ւննե ր է վերջ որոնք 
արդէն' երամ չտա կան դրա կան ութ է ւն ր կ'ո դո ղ են, դե ո. ըոելէր մնացա^ծ 
է արդեօք :

Ւր մ ահուրն էն վեց տարէ վերջը էոյս կը աեսնէր անոր մ ա ս էն 
արւաջէն ^էշատա կՒ Մ ատեան^ր վ^աււլ վ*աննապէչէ կողմ է , որ /’Կ- 
նէն կր սլարունակէր Մոցարթէ դո րծե լաւն սաստէն վերլուծումը՝.

Անկկ /- ՚ԼեՐ l,։ju աեսած են բաղմաթէւ աչէւատութէւններ } մ է չտ 
հարստացնելով մեծ եր ամ է չտէն չա֊րջ գոյացած դր ա կան ո ւթէ ւնը :

Ուրէչ մտածում մը եւս կուդայ մեր մարէն առջեւ y--- թէ ի^նչ
բան աոէթ տուած է y էր մահուընէն 165 տար էն եր վերջ անդամ մըն ալ 
ա բալէս մեն հանդէսաւորու թ1„նն երու առարկայ դարձնե լ երամէչտ 
մը՝ որ էր ստեղծագործական կեանքը սկսաւ էբր հրաչք պատանէ , 
ընդհանուր հ էացում է մ է ջ , վերջացնելու համար յետոյ էր կեանրր 
(36 տար Լկ ան էն ) մարդոց ան տա ր բե ր ո ւթե ան մ չու չէն մ էջ յ

(] ասնաւո բաբար այնպէս է պահ ու մը y երբ ե ր ամ չտ ո ւթ է ւն ը էր 
ձե լոսէ ո էւմ ան ամ են էն աաղնապալէ չր ջանն եր էն մէն բոլորելու վրայ 
է ՝ եւ որ ըստ երեւոյթէն դասական դպրոցէն յ անդէմ ան' բեւեոայէն 
հակադրութեան մր հանդամ անքն է որ ստացած է արդէական դրպ- 
րոցը :

Հետեւաբար pUlpUlUlofu/» մը երեւոյթը կը ստանայ երբ այսպիսի 
հակոանևայ գիրգէ՛ ^‘ը գտնուող և րամ֊շտական դարաշրջան՝ մը
է՛լ՛ P"L"C ներկա յարուցիչներուն ուշադրութիւնը միահամուռ կեր-
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,ՂՈ11. և էհ ղ ը ո*հ ա‘խ է դասական դսլր ո gի utJu մեծ ներկայացուցիչին 
վրայ ան վն ր ա սլա հ կերպով՝ ինչպէս ցոյց կուտան արդԼւ երեւոյթները 
Ա* Օցա ր թ ի վւառատօնին առթիւ :

իր խորքին մէջ այս երեւոյթր կրնայ նոյնիսկ իրր ապացոյց ծա- 
ոայե լ միանգամայն՝ որ արդիական արուեստը իր կապերը բնաւ չէ 
Լողած անցեալին հետ՝ ինչպէ ս կը կ արծ են կարդ մը աղքատ մտքեք՝ 
որքան ալ ա րտաքին երեւոյթները Լսա բււ ւս ի կ կեր պո վ նպաստաւոր 
ըԱտն այդպիսԼւ կարծիքի մը՝,

ի ամ յա պագած Լսղճահա բութ Լւ* ւն մը արդեօք կը խռովէ մարդոց 
մ ի ւոքը վեր ստին ՝ անոր վե ր ա սլա հ ո ւած վախճանին համար*,

(Հ ամ ենա յն դէպս ■Ոկէ աւելԼւ նման- մշակութային մեղանչումներ 
կր ծանրանան ան կէ Լւ ՛Լեր քաղաքակրթութեան խղճին վք ա յ : Ջկ 
կարելԼւ մոռնալ Հյուսլէրթը՝ կամ Հուկօ ՆԼ°լֆըւ

❖

1956^ որ յայտարարուեցաւ Աոցարթի Տարին՝ հանճարեղ վար
պետին վերարերմամ բ նոր ել կարեւոր յայտնութիւններու վարա- 
դ ոյրը բանալու կոչուած է *

Այդ նպատակաւ արդէն լոյս տեսան հ ր ա տ ա րա կո ւթի ւնն ե ր եւ դեռ 
պիտ Լէ տ րո լին դո ր ծեր որոնք կ արծես մրցումի ելած են այս հանդԼւ— 
սալոր տարւոյն ընթացքին տալու համար ե ր ա մ՜ շտ ա կան' ա չԼս արհին 
տմենէն հետաքրքրական ո ւս ո ւմն տ ս ի ր ո ւթ ի ւննե ր էն ոմանք որոնք լոյս 
տեսա ծ չեն՝ մինչեւ այմ՜մ :

Արդիական պ ր պտ ո ւմն երը տ եղլ, կ ունենան ալ լելս բոլորովին նոք 
ղեանի մը վբայ ել տարրեր ուղղութեամ բ-. Մտքերը կ'ուղղուին աւլ
ելս ոչ թ կ Մ՚՚ցարթի շու֊րջը^ ա յլ դէպի անոր գործերուն խորքը-. 
1Կ՚ւ սլրպտումները տուած են արդէն' անակնկալ արդԼլւնքներ ՝ որոնց 
մ աս ին կը Լսօս ինք աւ լլ[՛

հետախոյզներ ը մ է ել կողմ թողած են փնտռտուքները, օրինակի 
համար թէ ,] ոցարթի մարմինը ճիշտ ո՞ւր թաղուեցաւ 1791^1': կամ 
թկ անոր զանկը իրապէս գտնուած է թէ ոչ - (Մինչել 1927 այգ նիւ- 
թի՚հ շուրջ միայն արդէն լոյս տեսած էին 27 հոտորներ :)

Այէ^լս ^Ոէե^մոյԳ "ղԸ^Ը էեն յօրինուիր անոր կանխահաս մահ- 
ո լան շուրջ՛. Այլ խնդի ր մը թէ' Ա'ո ղարթ արդէն ատկէ աւելի ի՞նչ 
սլիտի ա րաադր է ր եթէ ան աւելի երկար ապրած ըլլար :

Մինչեւ այմմ լոյս տեսած նոր ո ւս ո ւմնա ս իր ո ւթիւնն եր ո ւն կար
ճին կը գտնուին ուրեմն երեք հատո բներ որոնք իսկապէս նորոլթիլններ 
բերող գործեր կը նկատոլին :

Առաջինը կը կազմէ 800 էջերէ բաղկացած Մոցարթի մէկ քննա- 
կան կենսագրութիւնը որուն հեղինակն է Վիէննայի համալսարանին, 
երամչտական գիտութեան տմպիոնին ուսուցչապետ Փըոֆ. կըիի. 
Շէնք ;

Երկրորդ կարեւոր աշխատութիւնը կուգայ Անգլիայէն-
Լոնտոնի Բրիտանական թանգարանին երամչտական բամնին 

,1 ատեն ադա րան ի տեսուչ Հայաթ Բինկի MoZart 1Ո RetrOSpeCt
անուն աշխատութիւնն է*

Հայաթ Բինկի ուսումնասիրութեան աղրիւրր կը կազմեն Մո
ցարթի Հեռադիրները որոնք կը գտնուին այմմ Անգլիս, ել որոնց մէկ
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կարեւոր մասը անհատական ս և փ ա կանո ւթ ի ւնն ե ր ո ւ մաս կը կազմեն*.
'քՀին՚կ մե՛ծ ձե/ւնհ ասու թլ,Լն ով մը կը նուիրուի գլխաւորաբար 

վարպետին ղո րծերուն մեղեդիական աղբիւրներու ուս ումնա սի բու
թան ինչպէս նաեւ անոր յա րա կիր £օԹյ>]1|ւկւՈՍա1ն^/ դե ղա դիտական
նշանակութեան :

Ա* ե կն ա բան ա կան եւ բննա կան մեծ ա լոք՜էք ներկայացնող մասնա- 
գիտական գոքծ մըն է վՀինկի հեղինակութիւնը՝ որ Ա* ո ցար թի ստեղ
ծագործական ոգիին ղմ՜ուա րա թաւիանցե լի ծալքերուն մ էÿ կը լան- 
դըփեի մխրճուիլ բանիմաց ոգիով մր*.

Երր ոըղ կարեւոր աշխատութիւնը լոյս տեսած է Ղ*երմանիոյ մէջ՝ 
Նախաձեռնութեամբ «ԵթԱւԺիշւոնեթՈԼ թ-ղթ^ա'կ(յ11Նթ՜իՆՍՍճր»ու. միջազ- 
զ ա յին ալւշիլ^/2ր յ

ևԸ ևքէ «Մոցարթի հ ի լան ղո ւթ ե ան շրջանները» անունը ՝ 
որուն՝ հեղինա կն է բմ՜իշկ մը Տորթ* Աոհաննէս Տա[վոով*.

Հատոր 1,ն աոաջին մասը կը կազմ է Ս ոքյաըթի կետն մ֊Ւն ա ոա ջին 
h օթը տարիներուն ( iTHO-l 763 ) վերաբերեալ ա իւ ա ա բան ա կան՝ ուսում
նասիրութիւն ն 'ը» Նք,ը աո ւեալն եր ո վ ՝ քաղուած գլխաւորաբար Ա*ո- 
ցարթի հորը ա մ ա կն ե ր էհ , որոնց մէջ ան մ անր ա մ ա սնօր էն՝ կը խօսի 
Ւր աղուն աււողիական ւԼիճակին մասին*.

Այղ նամակներուն' պա րուն լոկութենէն Տուլխով կը ջանայ Վոլֆ- 
կանկի ա սլր և լա կե ր պին , աս ալֆական վիճա կին ՝ ֆիզիքական կազմին 
ու անոր զարգացման պարագաներուն եւ պատանիին' աոաջին հիւան
դութեան հևա կա ոլ մը հաստատե,Լ'

(Այրիչ հետաքրքրական աղբիւր մը՝ որ ան ևլօգտաղոր ծ է ՝ Ս' ո- 
ցուրթի հանւսը բմ ի շկն ե ր ո ւն կո ղմ է զրո լած ղեղաղիրներու հաւաքա- 
ծոն է, որոնցմէ լ այն՛օր էն ելօդաու ոյկր ՝ իր եզրակացութիւն-
ներուն համար*.

Տոքթ > Տա/վոով քայլ աո բույլ կը հեւոեւի Ա'ոցարթի հօրը կողմ է 
կատարուած և ր կա ր ճամ բո րգո ւթ իւննե րո ւն ՝ եւ ույդ շրջանին մտե
րիմներու կողմ է ուղղուած նամակներու սլա ր ո ւնա կո ւթե ան'ր z

Անոր մէջ բազմաթիւ մէջբերումներ գոյութիւն ո ւն ին ցուրտ , խո
նաւ Օղին մասին եւ մասնաւորաբար Վօլֆկանկի յաճախ հազէ ՝ զրտա֊ 
ոութենէ ՝ հարբուխէ ՝ կո^Լոըղի բորբոքումէ ելն » տառապելուն մա
սին : Ալ ամէն անդամ սա հարցումը կը ծագի իր մտքին մէջ թէ 
արղեօ ք փափկակազմ տղեկին սլար տաղը ուած ե ր կաք ատել եւ տա
ման ելի ճամ բո րղութ իւննե ր ը (որոնց նկարագրութիւնը կ'ընէ իր հա ը 
րԸ Լէօփօլա (ք ոցարթ^ իր տարիքին համար իր վարած անբնակս/—
նոն կեանքին հետեւանքները չեղածն իր վերջին ճակատագրական հի_
ւանգութիւնը որ մ ահա ցուց ղինքը գեո այնքան երիտասարդ*.

Տ գե կ մ լ 1 "f1 ունի որոշեալ մամևրոլ սնունդ, առնելու^
երեկոյևան որոշեալ մամ՛ն բու անկողին մտնելու եւ մանաւանդ տղա
յական զբօսանքներու տալու ինքղինքը , Վօլֆկանկ այդ բոլորէն ղրր- 
կոլաե է եւ ղինքը կր քաշքշեն արքունիքէ արքունիք , ապարանքէ ա- 
պա բանք՛. Ամէն տեղ պէտք է նուագէ խեղճ տղեկը , մինչեւ դի շեր- 
ո լան յաոաջացած մամերուն , ել յաջորդ օրը պէտք է դարձեալ աշ
խատի նոր ղորկերու Վյյայ ել կամ պէտք է մեկնի դէպի նոր ճամրոր- 
դութիւհ մր , ւէերսաին տ աման ե լի պայմաններու մէ9՚.

Տալխով այսպէս կր յանգի ուրեմն տրամաբանական եզրս/կա- 
ցութեան մր թէ Մոցարթ ղոհ գնաց իր հանճարին իրեն պարտագրավ

Fonds A.R.A.M



• ԱՆԴԱՍՏԱՆ 93

/ո՛ւ բնականոն ա պր ելա կհլ, պիհ՝ նախ էբր սլա տան է հ լ ւսլհլէ վերՓր 
իր անխնամ եւ անկահոն կեանքէն z Մանաւանդ իր արտասովոր աշ
խատողի մը սպառող կեանքը , որու վրայ եկան դիզուիլ նիւթական , 
բարոյական ամէն տեսակ դմո ւա րո ւթիւննե ը ե լ յ ո ւս ա խա րո ւթի ւննե ր z

U ուլար թ կը գրէր օր մր* «Շատ կը սխալին բոլոր անոնք որ կը 
կարծեն թէ արուեստս ինձ համար դիւրին բան մըն է եղած» z

1Լմ էն պարագայի մէ ջ , ներկայ մեծ հետաքրքրութիւնը նոր ա պա- 
մ րն թէ Մոցարթ կբ տիրապետէ բոլոր «Արտերուն» ել մանա

ւանդ նաեւ բոլոր «մ աքերուն» z (h ան * իրմէ վերջ եկող մամ ունակներու 
բովէն անցած է իրարու յաջորդող դեղա դէտական համոզումներու եւ 
տարրեր ո ւղղո ւթ է ւննե ր ո ւն մ էջէն , իր արուեստին մեծութեան ել կա
ստա րե լութ եան մասին առանց որեւէ տա րա կա րծո ւթեան տեղի տա լու z

Սկսելով րոմ անթ էքն ե ր էն ՝ Վա կն րր ե անն եր էն , ն է օ-ր ոմ ան թ է քն ե- 
րէն } էքսբրէսիօնիսթներէն y աթօհա լի ս իմն եր էն ել տ օ տ է քտքէօն է ս թն h- 
բէ^ > բոլորն' ալ համաձայն են անոր մեծութեան մասին եւ կր լռեն

ւեսնելունոյնիսկ բոլո ր արդիապաշտ մ" լեռս՚նգ ոգինև ր ը ( 
անոր մէջ մեծ //ա բ պե ա ը î

ինչպէս կարելի է երեւակայել այգպիս ի բան մը՛.
Որովհետեւ, ",/՚ոնցմէ իւրաքանչիւրը վարպետին գործել՛ուն մէ9 

կը գանեն իրենը ըմ բ՚ւնո ւմներո լէ՛ համապատասխանող ստեղծագոր
ծական արձագանգ մը։ Անոր ստեղծագործական ոգիին՛ տիեղել՛ակա
նէ՛ ւթ իլն ր կարելի 1լ ըեէ ընդունիլ "՛յղողիս ի դա ղա ՛ի ա ր մը :

Նորագոյն պրպա ո ւմնե ր ր երեւան հանեցին իր գործել՛ուն մէջ 
ղա լ՛մանք պատճառող ճշմ արտ ո ւթի ւննե ր , այսինքն ոչ միայն ՆԱթ 0- 
նալիսթ֊իք^ շատ յստակ հետքեր, այլ եւ նոյնիսկ 1Ո01ՈէքաֆօյՕ|ֆք հատ
ուածներ , "րոնց մէջ Ա ո ՛յայ՛ թ կր հանդիսանա յ իբր կատարեալ նա
խակարապետը նորագոյն դա ղա ՛ի ՛որն եր ո լ : Օրինակի համար, գերման 
ական՛աւոր երաժշտագէտ Հ. Հյթ ո լքրնշմիւս ապացոյցներու ։Լրայ յեն
լով 1J ոցարթի կր վերագրէ արդիական երաժշտութեան ֆանք pilifui- 
թխրք/z գիւտը՛, ինչպէս նաեւ կ՝ րս է թէ անոր «Պէլլսւ միա ֆիամմա» 
!՚["լին մէջ թրիթ-օնՏ»£Հ7/7ւ սէ՜ք՚անս^ կատարեալ ւոօաէքաֆօԹիք անցք 
մըն' է , որուն Շէօնսլէրկ պիտի չվարանէր դնել իր ստորագրութիւնը : 
ինչպէս նաեւ Տոն-ժուսւնւ/, ֆինալդ ունի աօաէքաֆօնիք գրութիւն մը : 
իր Սօլ մինէօթ համանուագին մէջ, Տօ մինէօր գա թ՛՛ակի քօնչէրթ o/Jz 
ւ11'ւ 'ւր՛ "'[՛րէ նոյնպէս ամբողջ մեղեդիական գաշնաւորման ղո ւա 
արդիական ք թօմաթիզասիօն մը ;

Առէք "՛նոր նուագախումբի համար յղացած Փ լէ£թԱ|ն!թ1թթի Միւ- 
t|]lf lU[^z , որ գրած է ան իբր ժամանց, առանց անոր որեւէ մասնաւոր 
նպատակ յատկացնելու- Եթէ նախապէս անգիտանանք թէ անոր հե
ղին,սկր Ան՛ցս,րթ կը կոչուի (մանաւանդ երկու վել՚ջին մուվը- 
tluiflî./.yznzjî/i կշռոլթային եւ դա թաւս լ՛ման յղացումը՛} , առանց ՛սարա
կս լսելու ՛լայն պիտի վերադրէինք արգիս,կան վարպետի մր :

=1: =!:

Մողարթի ծննդավայրին՝ թալցպոլրկի ,քէջ տարիներէ ի վէր կը 
գործէ Mozartium £ , միջազգային հիմնարկութիւն մը, որ ի ր կա ր-
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՛լին ծնունդ տուած կ Մոցարթեւսն պրպւոումսհլւու կեդրոն!/։ մը , 
րուն ա շի՚ատանընե րուն կը մասնակցին էւլւոպայի ականաւոր երա~֊ 
մ ըշտադկտները :

Ամէն տարի կր կայանայ I]րոյարթԼւսն համաժողով մր ուր տեղի 
կ ունենայ ղրոյցներ ե*- kll ներկայացուին պրպտումներու միջոցաւ 
<\եոք բերուած արդիւնքներ՝ վարպետին գործերուն մասին*. Ատոնք 
կր հրատարակուին կան ոնա ւո ր ա բար 1ի ո սար թիում ի կողմե Մոզսւո՜թ-— 
եան Տարեգիրքէ միջոցաւ*.

Մ ոցարթիումի ‘Լերջին համաժողովը որոշած է իբր ստի
պողական աշխատանք , զբաղիլ երաժիշտին Ամբողջական փործերոէՆ 
վերստին հ րա տ ա ր ա կո ւթեան հարցով յ

Դ- *F-

/
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ևՐԹԻհՐ mUtMCP
Անցե *ս լ տտ բուտն /Լե [*£տlu բ ո ւթ հ ան՛՛ երաժշտական աշխարհը կը 

կորսնցնէր իր կարեւորագոյն ներկայացուցիչներէն մին՝ ^l1 I* L[‘ 
Հօննէկըր ;

Ն նած էր Օյրանսայի մէ^} զո լի՚ցերիաg ի ծնողքէ : է1 ր երաժշտա
կան ուսումը կատարելագործած էր նա իւ Տիւրիխ /-<֊ jb աո յ Փա րխլ. 
աշակերտելով֊ Հյարւլ Ա/' տորւի եւ Վ^էնսան սՀէնտիի :

^(էև[,ոեէրէ աշիւարհային սլատերազմէն վերջ՝ մ է կ քանի տարի
ասլրած էր Ա իացեա լ \քահ անգն ե ր ո ւն մէջ եւ յ^էկլվուտի համալսարա
նին երամ շտական ճիւղին մէջ ստանձնած էր ուսուցման կարեւոր 
պաշտօն մը՝.

հօննէկըր սկսած էր երաժշտական աշէսարհին ուշադրութիւնը 
գրաւել արդէն՛ աոաջին հ ա մ ա շիլա ր հ ա յ ին պրստերազմի վախճանին', 
երաժիշտը մաս կը կազմէր ‘Լեց երիտասարդ երդահաններու իւմբակ- 
gu ւթե ան (1918) յ որ կո չուեց աւ Լէ Սիզ:

Ւրա կանո ւթե ան մ էէ սակայն Հօննէկըր եղաւ այդ խմբա կին միակ 
կտրելս լ, դէմքը ;

՛Լեղերու ի>մբակին կազմութեան բուն շարմառիթը եղան էր
ս1այրս'1'է'Լ ՚լլիւս"֊ոբաբաբ ՛Լակն ըրի ել նոյնիսկ Տըպիւսիի ազդեյու
թեան դէմ :

(իան 'P-օքթօ , որ [սմբակին տեսակ մը պաշտօնական բերանն էր, 
կը զբէը անդամ մը հետեւեալը,

<(!}) ր ան ս ա յ էն կ՝ ակնկալեմ ֆրանսական եր ամ-շտ ութիւն մը...-. 
Ամէն երամշտոլթիլն որ պէտք է գլուխը ձեռքերուն մէջ առան մտիկ 
ընել , կասկածելի երամշտութիւն է : Վյսկնըրի արուեստը անոնցմէ 
մին է: Տըպիւսիի ՓէլէաԱՆ ալ այդ դասակարգին կը պատկանի» յ

'Լ-օքթոյի այս քանի մը տողերուն մէջ արդէն ՛Լեղերու խմբակին 
դեղագիտական ձգտումները բանաձեւուած էին : Ա՛ իւս կոզմէ խըմ- 
բակն ալ իր յայտարարութեան մէջ կ'ըսէր. ((խնդիրը կը կ ա յանա յ 
ներկայիս գոյութիւն ունեցող երաժշտական ձեւե րուն անար իւնու- 
թիւնը թօթափելու մէջ՝. Սօ(ւԱ1]>^րն կատարելագոյն ձեւը կը մարմ
նացնէ Հայտըն ՝ իսկ Սու_իթ/,2/£ P ամօ • • • : Հետեւաբար երաժշտու- 
թե ան ծոցէն վանելով ռօմ ան թիք ոգին, պէտք է զգացումին եւ առողջ 
մտքին ու տրամաբանութեան միջել հաւասարակշռութիւն մը ստեղ
ծել , ինչ որ կը յատկանշէր արդէն ֆրանսական դասականութիւնը ■ 
Պէտք է տիաթօնիք դաշնաւորման ձեւին տալ վերստին տիրական 
դիրք մը եւ հեռու մնալ արտայայտչական 1Նօմսւնթիք ձեւը յատկա
՛ւ՛ շող քրօմաթիզլք£Ն:

/'ü/z Հօննէկըր , որ իր դեղագիտական տ ե ս ո ւթ ի ւնն ե ր ը անձամբ 
պարզելոլ առիթները կը սիրէր օգտագործել, յաճախ իր անջատողա
կան գաղափարները չէր վարանէր չայտնելու-.

Ան անդամ մը կը գրէր . (Jj րամ շտութեան մէջ ճարտարապետա
կան կերտուածքի վրայ մեծ արմէք մը կը դնեմ եւ երբեք չեմ փափա- 
քիր զայն գրական կամ նկարչական բնոյթ կրող նպատակներու ծառս,-
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յեցուած տեսնել* կարելի է իմ գործերուս մ էջ չափազանցուած փ՚Օ- 
|իՓօՍ|ւ£ բարգութիւևն եր ու հակում ցոյց կուտամ, իմ մեծ տիպարս 
մ իչտ Պախն է եղած» :

n-d-շ առիթով մը * ակնարկելով հ ա կավա կնըրեան եւ հակատը- 
սլիւս իա կան շար մ ումնե ր ուհ ՝ կ''ըսէ ր * «Արբեր կարգ մը ՍւԹթ-իէքսթթէ— 

1ւ|ւօ1ւ|ւԱթ-2ք^Հ/յ/ւ_ նման\ կողմնակից չեմ դէպի ետ՝ այսինրե վերստին 
դէպի h-UlplfoQljlf պար զութ իւննե րու դիմելու» i

կը տեսնենր թէ Հօննէկըր իր արատ յայտած գաղափա րներով 
« ՆԼեցեբ» ու պաշտօնական յայտարարութեան դէմ մը բռնած
կ'ըլլա ր y հա կառա կ նոյն' այգ խմբակցութեան պա ականելուն :

Հօննէկըրի ներշնչումներուն րնգա րձա կ հորիզոնը անշուշտ չէ ր 
կրետը այգպիսի սահմ անափա կ բանաձեւերու հեղձուցիչ մթնոլորտը 
տանիլ՝ ինչ որ արգէն իր գործերուն մէջ տիրոզ հարստութիւնը եւ 

ա յ լա ղան ո ւթ ի ւհ ը զինրը բոլորովին պի ա ի անջատէր իր միւս ընկերնե. 
րէն , որոնր սաանձնած էին fթՕւհսթ-իզլք^/?/ դէմ մեր յիշ ած խաչա— 
կրութիւնը *

Աւե լի ետքը ՝ բանաստեղծ Փ°լ ^լոտէլի ա lr ո ւն ե ցած մաեր- 
մ ո ւթիւն ը պիաի ըլլա ր իրեն համար ս տ ե ղծա դո րծա կան խիստ բեղուն 
շրջան մը : Հօննէկըր կ' ըս է ր .

«Փօլ 'Իլոտէլ երբ իր գործերը կը կարդար ինծի՝ այգ նոյն պա
հս ւն իսկ կ՚ուրուագծուէր արդէն ինձ համար այն հազուագիւտ մթնո- 
լսրտը՝ իրեն յատուկ ա ր ա ա յ ա յ տ չա կան աշխարհը՝ անոր մէջ թ tu— 
րուն մեղեդիական գիծը* Իսկ երգահանին կը մնար միայն զայն ար- 
ատ յա յաե / իր ե ր ամ՜ շտ ա կան լեզուով իսկ» :

ՓօՀ 'Իլոտէլի հետ իր աշխա տա կզութենէն ծնունդ առին իր կա— 
րեւորագոյն գոբծերէն ոմանք : «Լա ՏաւՍ՜Ա աէ ք՝011» , «Դան 0 պիւշէ» 
եւ ա ]քն :

Սրա[՛ տագնապ մը, որուն աոաջին հարուածը զգացած կր իր Ա- 
մ եր ի կա գանուած պահ ուն, ղդետնեց ղի՛երը ի վեր^յ' 1955 նո յեմբ Il- 
լ՛ ի՚՚յ t Փարիզի մ էջ :

Այգ պահուն i() տարեկան էր ել մօտաւորապէս երկու աարիէ 
ի վեր այլեւս գաղրած էլ, որեւէ գործ տալէ-,

Դ - Ք-
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pusuuum Օխտւաա
հայ պարբերականի մը մէջ 'լը յՒժմ 4ա [' Ղ աՍ "՚ & էԼԼԼա Լ *
ՀԾ՚՚մի սովորութիւնը առնուած է Աուրբ կ^րրէն . . . թէ ծոմի գա

ղափարը հրէական £» :
Վփըոյիշեալ արտայայտութիւնը սլա աճառ եղած է ալս դրու

թեան^ ուր հակիրճ կեր սլով ոլԳ^Յե [' կ111 / /z/ 'թ' ! կրօնական հարցը 
իր ընդհանուր դիծերուն՝ մէջ ՝ ինչպէս որ ան կր ներկայանայ մեղի 
ամբողջ պատմութեան ընթացրին եւ անկէ առսվ։ Ա ր ո վհ ե տ ե ւ ինչ 
ձեւի տակ ալ որ ան ի լալա եկած ԸԷԼ111 ք ժաման՛ակին եւ միջողին մէջ^ 
ո ր ժողովուրդին մ է ջ ալ որ գտնուած ր լլա յ' րա ղա րա կի ր թ կամ ո չ դ 
կրօնրը իր էութեամբ մ ի շա նոյնն է ել անէի ուի ո իմ մարդկային 
կեանրի մեղի անծանօթ գիշերներ էն ս կո ե ա լ ; ե րեւո յթն է ան' որ 
իր էութեան մէջ չի կրնար եղափո թուի լ (évolué) եթէ ,ս.1Ղ էութիւնը 
արտայայաուլ ձեւերր փոթուին իսկ :

*

Ծոմապահութեան գաղափարը հրէական չէ : ՋՀ՜ եղած կրօնը մը 
ուր ծոմապահութիւնը յայտնուած չըլլայ որեւէ ձեւով։ Աւ սա' ոչ 
մ իա յն մ եղի ծանօթ այժմէական կր օն րն ե ր ո լն'' որոնր յայտնի են ի ր են ղ 
պատմական կամ կա ր ծեց եալ հիմնադիրներովդ այ լ եւ դիցաբանու- 
թե անց մէջ։ թէ ր թ ի լլլի էն' իր կարգին մատնանշած է նմանութիւնը' 
Որ, կայ րրիստոնէական ծոմապահութեանց եւ Ւզիսի եւ Ա [՛ u! ե ll‘ 
պա շտամունրնե բուն առթիւ կատարուած ծոմապահութեանց միջեւ։ 
'Ծոմապահութիւնը կը գտնուի ամ ենանա թնա կան ժողովուրդներու 
կրօնրին' թօթէմիսմի մէջ եւս։ Եթէ ուրեմն այդրան ընդհանրական 
արժէրով մըն է որ կը ներկայանայ դ ինչպէս կրօնրը որուն կը մաս
նակցի դ ըս ե է է որ վերջէն բերուած տարր մը չէ ան սա կամ նա 
կրօն րին մէջ՝ եթէ նոյնիսկ փոթան g ո լած ըլլայ մէկէն՝ միւս կրօնրը։ 
Աձ1 կը բթի կրօնական ե րե ւո յ թ էն » \Այձե լի ճ ի՛ շտ սլիաի ըլլար ըս ե լ դեռ. ՝ 
թէ ծոմապահութիւնը կրօնրներուն մէջ մասնաւոր եւ մասնակի պա
րագայ մը չէ'. Ան մաս կը կազմէ ընդհանուր սիս թէմ ի մը որ կը կոչ- 
ուի կրօնական արգելը (interdît religieux) : Այս արգելրները՝ ինչ
պէս պիտի տեսնենըդ կրօնական կեանրի իրական եւ էական յատկա- 
նիշները կը կազմեն։ կը սերինդ կը բթին կրօնական երեւոյթէն դ կ՛՛են
թադրեն անոր գոյութիւնը դ առանց որուն չեն կրնար բացատրուիլ։ 
Անոնը արուեստակեալ եւ վերջէն բերուած ու ներմուծուած սովս բու
թի ւնեե ր չեն կրօն րին մ էջ ։ Անդհ ակառակըդ այս արդելրներն՝ են որ 
շ°չափելի կր դարձնեն կրօնական ի րա կանո ւթ իւնը •

Պփաուններէ ոմանը Հ^թ ասլուֆ բառով 1լ որակեն այս արդելրները։ 
Ըառ մը առնուած բո լին ե զեան ժողովուրդներէ' ուը առաջին անդամ 
ուսումնասիրուած է անով արտայայտուող երեւոյթը։ Ան կը նշանա- 
կէ այն սլարտադրիչ ս ո վոր ո ւթի ւնը ՝ ըստ որում' իրերէ դ կենդանական
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կամ բուսական կեանքերէ՝ լե զո լական արտայայտութեան ձեւէրէ՝ 
աևձերէ ե ւն ե ւն ոմանք' կրօնական պատճառներով մեկուսացուած են 
հասարակաց գո րծ ած ո ւթենէ եւ դո րծունէութենէ : Ածական մըն է 
միեւնոյն ատեն ո ր ա կե լո լ հ ա մ *Ար: այն բո լո ր ր որ ենթակայ է 11'Լ՜՜ 
ուած սլար տագր ի չ մեկուսացման* Ի‘" J g այս նախնական մ ողովուրւլ - 
ներոլն. մէջ կրօ^քը կ\Ը տիրանզետէ ամբողջ ընկերային կեանքին վրայ՝ 
այնպէս որ հթապուն'» կը ստանայ բազմապատիկ կիրարկումներ։ 
Աւօտ ի կը նախընտրեմ ՝ հոս ՝ կրօնական արտայայտութեան
ձեւը գործածել՝ համապատասխան՛' ֆրանսերէն է(ւթ-էթաի 1ւէլ]ւԺ իէօ/յ ' 
որեւէ շփոթ չըստեգծելոլ եւ աւելի մատչելի .ըլլա յո Լ համար։ Ա*անա֊ 
ւ անգ որ մեր այսօրուան ընկերային կեանքին մէջ կրօնքը կը հանգի- 
սանայ իբրեւ ուրոյն կազմակերպութիւն մը անկախաբար քաղաքա- 
կտնէն*. Բայց սա ըսել է արդէն թէ կրօնքը իր կա ղմ ա կե ր սլո լ իմ ես։ մ բ 
ամէն բանէ տո.աի ընկերային երեւոյթ մըն է:

Կրօնական արգելքները, ըսի թէ կը րի, ին կրօնական երեւոյթէն։ 
ոլ~ մաս կը կազմեն։ անոր* Աթէ ուզէինք առմ՜ամեայ տեսութեամբ մը 
սահմանել կրօնքը իր ամբողջութեան։ մէջ, սլիաի ըսէ ին։ ք թէ ան։ սըր- 
բաղո րծեա լ կամ սրբազօծեալ աշխարհն է (sHCfé) որ կր հակադրուի 
ս րբազանց աշխարհին (pPOfailè) : Անոնց յա ր ա բեր ո ւթի ւննե ր ր տե ՛il- 
կո ւնւե եան ս։ ր տ այայւո ո լ թ եան։ ձեւերով եւ միջոցներով' զորս ծես 
կ' անուանենք ; Ա ր բա զո րծև ա լը աշխարհն։ Է հաւատալիքներուն 
(croyance) ’ զո՝ր' կը խնդրեմ չչփոթել < ա լա աքին հետ' ( la foi) : 
Ուրեմն ամէն կրօնք հաւատալիքներու ել ծեսերոլ ամբողջութիւն։ 
մ խն է* Կը գոհանամ , նիւթիս համար, այս առմամեայ տեսութեամբ*.

Ջեմ դիտեր թէ ֆրանսերէն ԱԱւքրէ եւ թրօֆան բաււերուն հալա- 
ց*ոծ ա ր տա յա յա ո ւթ ի լհնե ր ը ՝ ս րբագոքծ եւ ս րբազանց ՝ ինչքան չափով 
սւ1,1,փ կրնան նպաստել անոնց' մեր մէջ արթնցուցած գաղափարներուն 
հասկացողութեան։ Ամէն սլար ադայի կարելի թարգմանութիւնք զոր 
կրեայի կատարել անոնց իմ ասա ին մօտենա լուէ։ Կարելի Ըէէա ր թե
րեւս «աշխարհ իկ» բառն ալ գործածել «ս րբազանց» ին տեգ ՝ բա յ զ ոչ 
միշտ եւ ամէն տեղ։ Կարելի է գիտել տալ նաեւ որ սրրադործ եւ 
ս րբազանց' իրենց նախդրիւ «սուրբ» մասնիկով քիչ մը չատ ,ր[՚ի“֊ 
աոնէու թիւն կը բուրեն , մինչդեռ գաղափարները զորս կ'արթնցնեն 
անոնք մեր մ է է կը զլեն „ւ !լ անցնին քրիստոնէութեան սահմանները՝ 
կ արտայայտեն՝ կրօնական երեւոյթը րնդհանրապէս •

Իբրեւ եզրակացութիւն : Կրօնական արգելքները՝ ծիսական ձեւի 
իրենց հանգամանքին մէ£ պա յմ անագրո ւած են ս բբա գործ ին գաղա
փարով ։

Արրաղործինղաղ,տիարը իր գոյութեան մէջ ոչ արգելք ել ոչ ալ 
սահման կը ճանչնայ. Կախում չու՛!, ի առարկայի մը կամ անձի մ ր 
բնոյթէն •. Ամէն բան զայն կրնայ արտայայտել' կը բաւէ որ իյնայ 
անոր ազդեց ո ւթեան մէջ*. Որովհետեւ սրբագործը կը յա յանուի վերջ 
I՛ 1 արտաքնաց։։։^ եւ առարկայացած ձեւերով*. Ան կրնա լ տա
րած ուի լ ամէն եւ որեւէ բանի վրայ*. Ար բա գործ ըսելով պէտք չէ ու
րեմն հասկնալ միայն առաւել կամ նուաղ չափով այն անձնաւորուած
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արմ-էքեեբր զորս Աստուած , սուրբ կամ հոդէ կ՚անուանենք*. Ապառամ 
մր կամ քա ր է կտոր մր ՝ ծառ մր ՝ դե տակ մր կամ հէւզա 4 '^ձ' t մ 1՚Ւյ1՛''' 
մէջ որեւէ վա յր կամ մ ամ ան ակի մ ասն է կ մր՝ կրնան ս ր րա դո րծո լէ լ*. 
Արրագործ բառեր կան՝ էւօսքեր , արտայայտութեան տարազներ
(formule) որոնք կրնան ա րտասանուէ լ մէայն նուէ րադո բծուած ան- 

ձերու բերնով*. Հքէսեր կան՝ շարմումներ՝ զորս կատարել ամէն մար
դու ար ուած չէ*. Արրադործ բաներու շրջանակք ուր /..ո, կա րեւ/՛ չէ 
մ էանդամ րնդմէշտ որոշել*. ԱՀեոր ա ա ր ածո ւ թ է ւն ր յանհունս կր ւէոէւ- 
ուէ կրօնքէ կրօնք :

Պ ուատա լականութ էլն ր զուրկ է աստուծո յ զու զա վւ ա ր էն՝ եթէ 
ունէ սակայն պաշտամունքը սրբադործ սւշէւարհէն* Ա բբացած չորս 
A շմա րա ո ւթ է ւնն եվ/՝ եւ այն ս ո վո ր ո ւթ է լենե ր ր որոնք կր ր էւ էն անոնց
մէ : Լ/ոյնր կրնանք րսել հնդկական ո լրէ շ կրօնքէ մ ր՝ մա յ էնա կանո լ- 
թեան համար՝ ուր կր բացակայէ աստուծո լ զազավւարբ*.

Ուրեմն կրօնքը էր ա յլազան ա ր տ ա լ ա լ տ ո ւ թ ե ան g բոլոր ձեւերուն 
մԱ հասարակաց եւ ընդհանրական բան մր ունէ : Ան շարմման մէջ //z, 
,/նէ ,/■/, ♦ Z/7 լնո յն ո ւմ ր՝ լա լանուոզ ս ր րու զո րծ էն ղաղաւէար ո,լ :
թոդ սա՝ պահ մր ՝ սա կամ նա պատճառներով անհետէ ալն բոլորէն 
վրայ էն՝ որ համա էւո ւմ ր ձեւով մր կրօնքէ մր ա մ բո ղ^ւ ւթ է ւն ր կր 
կազմէ*. Աւրէշ էւՕսքով ՝ հաւատա լէքեե րու աշէւարհը որ սրբադործն է՝ 
զազրէ հաւատա յ էք րլլալէ եւ որ բազ ործ*. Տարրալուծում մր տեղէ 
կ' ո ւն ենա յ • Այն բոլոր ատ ր րե ր ր որ անով թա թէւո լած ամբողջութէւն 
մ ր կր կազմէ է!։՝ կ՚երեւէն է բրել սլա րզ եւ հասա բուկ երեւոյթներ՝ ֆէ—* 
զ էք կամ բարոյական : Ազբէ՚ր մր կամ վա լր մ ր' որոնց կր մօտենա- 
J էն մարդէկ քս ո ր սլա շտ ա մ ո ւն քո ւթ չեն կրնար տար բերէ/ այլեւս ուր է շ 
որեւէ աղբէ լրէ կամ վա լ ր է է բրել բնութեան մաս կազմով երեւոյթ*. 
Ո ենք ունենար այլեւս նոյն սուրսուռներր անոնց առջեւ*

fjium անդամ հ ա ւա ւո ա յ է քեե ր ր կ 'անհետէն բայց է բեն g դո լու- 
թէւնր յայտնաբերող մէսթերր հաւաքական զեան է վրայ կը մնան 
մ ո դ ո վո ւրդն եր ո լ մէջ*. Այսպէս ՝ անհետացած կրօնքներու յատուկ 
պաշտամունքներ մնացած են քէչ մը ամէն՝ տեղ էբրեւ բարք՝ հաւա
քական սով ո բութ էլն՝ ն ա էւ ա սլ ա շա ր ո ւմ : Անոնք էբրեւ այդ' կորսրն- 
ցուցած ուրեմն էրենց սկզբնական էմ ա ստ ր' բո լո բովէն՝ անկազմ ա- 
էերպ եւ բ^ կորացեալ վ էճակէ մր մէջ կր կազմեն ույն' զոր սովոր ենք 
անուանէ/ ֆօ լքլօռ *. Ո տ ր ե կ են դան ՝ Ա* այէսեան ծառէ տօնակատարու- 
թէւն ՝ հաւատք ոզէներու գոյութեան՝ եւն* եւն » :

Ոաղմաթէւ ո լրէ շ անդամներ կր պատահէ որ անոնք կ'որդեդրր- 
ուէն նոր կրօնքէ մ ր' անոր մոդով րդա կանաց ո ւմբ դէւրացնելու հա
մար*. Առանց նախապէս որեւէ կապ ունեցած րլլա լու անոր հետ' ա- 
նոնք կր ստանան ուրեմն նոր նշանակութէւն մր եւ դո յո լթեան է բա
լո լնք' անով *. 'fiրէստոնէութէւնր լեցուն է այդ կայքդ է Օրէնակներով *. 
'fig էսաոնէացած են հեթանոս բաղմ ա թ էլ տօներ էնչպէս եւ հաւա
տալիքներ*. Համբարձման տօն՝ Վարդավառ՝ Անունդ՝ Աս տուած ած էն ՝ 
Ամենայն Արբոց՝ եւն .եւն էնչպէս ջուրը՝ կրակն ու զ էնէն : Կենսա- 
զ բութէն մ,„ ծնունդ, հաւաքական երեւակայութեան ' որ անոր տուած 
ր լ լա յ վտրւ եւ բացառէկ դոյներ բացառէկ հանդամ անքնե րո լ մէջ՝ էրմէ 
կ ո րսնցնե յէ վերջ այն' որ մեզ պաշտամունքէ մզած 1Հ կԴՀ այ մ եզէ 
ծանօթ առասպելներու ել հէքեաթներու շարքէն մէջ*.

Ինչ որ ուրեմն այս բոլորէն տուած է ու կուտայ առօրեայէն
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դուրս արժանիք մը զոր կրօնական կը կոչենք, այն՛ է, b^Lul^u ՀԼսb ' 
որ անոնը թաթքս ո լա՛ծ են ում՜ ի մը մէջ որ զիրենք բարոյապէս կը մե
կուսացնէ ֆիզհք ա չքսա րհէն • Անոնք կը ստանան ս ր բա ղո րծ ին՛ սւլւմսւ- 
նք՚ՀԸ անոր շօշափելի արտայայտիչը դառնա լուք*.

Որեւէ բարոյական ում որպէսղի իրագործուի ա րտաքին աշխարհի 
մէջ, անհ րամեշտօրԼն կը կարօտի արտայայտութեան ա րտաքին՛ եւ 
նիլթականացած միջոցներու- Անոնցմով իր գոյութիւնը կ՚ապահով
ուի եւ իր ներկայութեան յարատեւութիւնը դգալի կը դառնայ : ինք- 
զի^ք կր յայտնա բերի անոնց մէջ՝.

Ուրեմն սրբագործի,ն գաղափարը որպէսղի ինքզինք պարտագրի' 
կը տարածուի այն բոլորին վրայ' զոր կը գտնէ իր գոյութեան ել 
ճամբու ընթացրին : Արբագործին գաղափարը սահման չի ճանչնար-,

*
Փ*

Սրբ՚օդործին գաղափարը կը հակագրուի սրրաղանղին արմատա- 
կաե ել բացարձակ հակադրութեամբ մը՝.Մար զկայ ին գիտակցային վի
ճակներուն մէջ ոչ ալ բնութեան Հրոցին' նման հակադրութեան որեւէ 
ոլրիչ օրինակ չենք կրնար գտնել-, Չարն ու բարին բարս լականի երկու 
երեսները կր կազմեն- Առողջութիւնն ու հիւանդութիւնը' կեանքի- 
Գիշերն ու ցերեկը' օրուան, կամ Jամանակի : Ար բագս րեն ու սրբա- 
ղանցը երկու բացարձակ աշխարհներ սակայն' բա ցա րձա կ հակա
դրումով մը' իրարու-, Այս է պատճառը , ինչպէս պիտի տեսնենք դեռ, 
որ անոնք մ֊ամանակին եւ միջոցին մէջ միեւնոյն ատեն, միեւնոյն տե
ղը չեն- կրնար գտնուիլ եւ գրաւել զայն-, փամանւսկին մէջ օրեր կան 
որ սրբագործ են : կրօնական զգացումը կը հասնի իր ամենաբուռն վի
ճակին-, Առօրեան կը գագրի, ըստ էութեան , իր ամէն մէկ աշխատան
քի ձեւերով -, կիրակի կամ տօն օրեր կր կոչուին անոնք -, Միջոցին մէջ 
•!այր։>ր h'"՛՛ nLP kp հա՛ւաքուի եւ կր համագրոլի սրբագործը իր ա- 
մէն մէկ ա ր տ ա յա յտ ո ւթեամ բ' հեռու սրբաղանցին հպումէն ել նայ
ուածքէն -, Եկեղեցի , մատուռ կամ սրբավայր կը կոչենք միջոցին այս 
մ ասերը î

Ա րբագործին եւ սրբաղանցին գաղափարները անհաշտ են իրարու 
հետ -, Անդունդ մը գոյութիւն ունի անոնց միջել-, կարելի չէ ս ր բա
գս րե ին պատկանիլ առանց բոլորովին ել ամ բո rrfn ւթեամր , արմատա
կան ձեւուէ մը իրմէ թօթափած ըլլալու սրբաղանցը-

*
*փ

իրենց այս բացարձակ ել արմատական հակագրութե ան մէջ՝ 
սրբագործը աշխարհ մը կը կազմէ որ խորչանք կր զգայ սրբազանդ ին 
մերձեցումէն -, Անոր հանդէպ վանողական զգացում մր ո ւն ի -, Բա/g 
խորշանքի այղ զգացման հետ, սրբագործը' վարակիչ է միեւնոյն ա- 
աեն իր բնոյթին մէջ եւ ձգտումը ունի տարածուելոլ սրբազան g ին 
՚և՚այ՛ Իբմով զայն վարակելով, ան իր բնոյթը կը փոխէ-, կր վե-
րածուի անմաքուր սրբութեան (sacré impure --- SOUÜlllre) f « &Հ
կուզեմ, կը ծնի սրբապիղծը՝ որմէ մարդիկ կր էսորշին-,

Ա րբաղործը կը հանգիսանայ ուրեմն երկտրմէք վիճակի մր մէջ֊. 
Ան մէկն է եւ միւսը միեւնոյն ատեն : Ան ունենալով իր բացարձակ 
աշէսարհը' իր բնոյթին մէջ կը յա յանուի ուրեմն անորոշ ել տար
տամ' երկու հակադրուող յատ կանի շներ ո վ' որոնք միեւնոյն ատեն
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հաւասարապէս իրմէ կը սերին : Ա ա սրբագործի գաղափարին յատկա
նշականն է: կ՛ուղէ տարածուիլ h լ հոսի/ անոր վրայ' որմէ սակայն 
ևը 1""1՚շ1՚ - Որմով կ'"ւղէ 'Z'"./5, '/<"/""//£/՝ մինչ այղ վարակմամբ իր 
բնոյթը կը փոխէ :

Արբադո բծին այս ե րկրնո յ թ վիճակը աոաջին անդամ դիտուած եւ 
ուսումնասիրուած է անգլիացի ցեղագրագէտի մը (ethnographe) /?•„- 
ս/էրթսըհ Սմիթի կողմ է : Ընկերաբանութեան մէջ կ՛ ա ր տա յա յտո լին 
ambiguïté բացատրութեամբ-, փրէօյտեան' բա ր րա ո ո վ' cltTlbi՜
valence :

Կարելի չէ մերձիլ հ ա ւս, տա լիքնև ր ո լ աշխարհին : Պէաք է ուրեմն 
կանխել ամէն գմբախտ ո ւթ իւն եւ մահ որ կրնայ գալ այգ մերձեցու
մէն հեռու պահելով ս ր բա գո րծ ը-. Պէաք է զայն մեկուսացնել ա շ- 
խարհէն*. Ըայց մարդիկ չեն կրնար ապրիլ ա ո ան g իրենց հաւատալիք
ներու աշխարին ■. Պէտք է որ հաղորդուին անկէ ել անով-. Պէտք է որ 
յարաբերութեան, մէջ մտնեն անոր հետ' իրենց առօրեան թեթելցնե- 
լու համար : թայ՛!, լեցնելու համար ուրիշ տրմէքներով որոնք իրենց 
պիտի տան, ապրելու երջանկութիւնը ; Ա' արդիկ ի տ է ա լի մը պէտք ու
նին, որան, կր ձգտին, որմէ կր յուսան, . . . Այլապէս , սրբագործ աշ
խար-, մր գոյութեան, իրաւունք պիտի չունենար Անոր երկտրմէք 
յատկութենէն կր սերին, ուրեմն, այն, բոլոր դասաւորուած , չտփուած , 
ձեւուած վերաբերմունքն ու արարքներ/, , մեգի պարտադրուած , վփբ֊ 
ջաս/էս , մեր ընթացքը անոր հանդէպ' զորս ծէս կ' ան, ո լան են ք : 
կր պահէ հեռաւորութիւնը երկու ա շխա րհնե բ ո ւն' որպէսգի անտեղի 
կերպով տեգի քոլնենայ նուագաց ո յն, մերձում՛ն, իսկ անոնց միջել' մեր 
գիտակցութեան, ել կեանքին, մէջ֊, կր կրկնեմ Հան,տեղ ի կերպով»,,'
որպէսգի վասակում տեգի չունենա յ, ուրիշ խոսքով չկատարուի այն' 
’I" P ս f1 >դդծո ւմ ան ո լս/ն h դ ի •.

՛Ո էսր ուրեմն, իր ամէն, մէկ արտայայտութեան ձեւերով ան հրա- 
մ ելա եւ ի,ուս,սփելի տուեալն, է մեր առօրեայ յարաբերութեանդ
մէջ ս լ, բագ ո բծին, հես,-. Ան, ես բխի սրբագոբծին գաղափարէն ել 
"tl1՛՛1! ունի արուեստակեալ-. Ըսի թէ կրոնք մը ամ բոգ էութիւնն է հա- 
ւաաա/իրնհրու եւ ծէսե^րոլ*

Աւելի ճշգրիտ գաղափար մը տալու համար ծիսական։ դո յո լթեան 
մասին, թէ ինւ՚չպէս կը րի,ի ան սրբագոբծին գաղափարէն' կարելի է 
մակերեսային, բաղդատութիւն մր կատարել այն, ընթացքին հետ գո ր 
մարդիկ սլա շ,ո օն ա կան, որ էն կ՛ունենան արքայական իրենց յարաբե
րութիւնն ե ր ո ւն մէջ -. Protocole կը կոչենք այգ ընթացքը որ կր տա„. 
բե՚՚ի մեր սովորականէն -. ճի.',ո է որ արքաներն, ա, պատմութեան, 
սկգ բնական շրջաններուն, ի մասնաւոր ի , մարմնաւորած են իրենց մէ9 
սրճագործին ս կղբո ւնքր :

*
Ուրեմն կան //Z-oî//«//z^î/pratiqueî'i/r ղորս ծէս կ՚անուանէք : ՝Ո'է- 

սը մեր բարոյական կեանքը ձեւալորող վերաբերմունքի ել վար
մունքի կանոններէն որեւէ տարբերութիւն չունի իբրեւ վարմունքի ել 
վերաբերմունքի կանոն- Տարբերութիւնը կուղս, յ միայն անկէ որ ա- 
նար առարկան՛ որուն, առթիլ պիտի կատարուի ան' մասնաւոր արմէք
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մը եւ հանգամանք մը ունք։ , էնչպէս վերոյէ չեալ օրէնակը' էր կարգէն :
ԼԼրդ , կ՚՚'11^/է f լա րա բե ր է լ ուրեմն ս ր բա դո րե՜ էն հետ որոշ պայ

մաններու. մէջ եւ անոնդ լրադմամբ մէայն : Ե՜ք"/' նախազգուշական 
մէջոցն է զոր ն կա ա է առնելով աստէճանաբար կր թօթափենք մեր 
վրայէն էն չ որ սրբազանդ է, աստէճանաբար մօտենալու համար 
ս ր րադո րծ՜ էն : քռսյդ այս պարագան ենթադրել կոլաայ արդէն թէ 
մենք կր դտնուէնք եր կո լ դասակարգէ ձէսերոլ առջեւ որոնք զէ nui ր 
կր լրացնեն ս ա կա յն : նախ այն՝ որ մեզ կր հեռա դնէ սրբազանդ ա շ- 
[սարհէն : Ե [՛կորդը այն' որ մեզ կը մօտեցնէ ու կը բերէ սըբաղոքծ 
աշխարհէն •. Առաջէնը կտրելէ է անուանել բացասական֊ քլէս կամ 
պաշտամունք։ Երկրորդը' դրական : Ե [‘կր որդէն կտրելէ է ձեռնար
կել առաջնոյն աւարտմամբ եւ լրացմամբ։ Անււնր իրարու լրացուցիչ
ներ են ընդհանբապէս * Բացասական պաշտամունքը ա նհ րամ՜ե շտ պայ
մանն կ դրական պաշտամունքին։ Ո րո յ g յաճախ ՝ բացասական սլաշ- 
տամո ւնքր ինքն իրմութ կ՚ազդէ ենթակային վրայ որուն կը ձե լա
ւիս իւ կ հոգեկան' ամբողջական վիճակը խո րապէս եւ դրասլկս , ինչպէս 
պիտի տեսնենք *. Այդ պարագային ան բալա բար կ ինքն իրմով առաջ
նորդէ/ու համար դկ սլի սրրադո րծ ր' առանց դրական 'պաշտամունքի 
կամ ծիսակատարու թե անց միջոցներուն։

Ոա լց րնդհւսնրասլկս , բացասական պաշտամունք մր ինքն իր մկջ 
առած' չունի իր գոյութեան պատճառը : Ան , եթ կ կ' ա ո ա P?/ ո ր դկ 
կ րօնւս կան կեանքին' սլ ա աճա ոն ա յն կ որ զայն կ' են թադրկ : Ա ար- 
ղոց լա րա րե րո ւթ իւննե ր ր սր բա գործ աշխարհին հետ բացասական 
չեն մ իայն եւ <են կ րնա ր ր լ լա լ յ Ա* ա բդի կ դրական կապեր եւ յարա- 

լէՀէւններ ունին' իրենց ս ր բագս րծ աշխարհին հետ :
^[անտեսեմ հոս ղ րա կան պաշտամունքը որ ուրիշ յօդուածի մր 

նիւթ պիտի կաղմկ : Ա'նաց որ կարեւորը բացասականն կ ։ Անուի կ որ 
շօշափե լ ի կ ր դառնա լ կ ր օն ա կ ան ե րեւո յ թ ր : «//' ի րնե ր^նե ր ր աւե լի
ո լշադրալ են կեանքի մկջ քան՝ թկ Հբր կ՛իները î Ուրեմն նիւթս ՝ էնչ- 
սլկս սկսած եմ արդէն՝ բացասականն կ այստեղ որուն հասնելու հա
մար , կ' ենթադրեմ րստ բաւականի սլա րղած րլ՛լա լ' անոր նա խա պատ
րաստ ա կան ընթացքը î

Արդ y բացասական սլաշւոամունքը կրօնական արգելքներու սիս- 
թէմն էսկ է : Այդ ա ր դել քն եր ր կ^ենթադրեն ս ր բա դո րծ ին դա ղա ւի ա ր ր : 
Ուրիշ [սօս քո վ անոնք կուդան այն խով/ագոյն ակնած ան քէն զոր սբբա- 
ռործր կր նե ր շն չէ եւ իրենց նպատակ ունին ա բդի լե / որ սն թերացուի 
այ րլ. ա կնսրծա նքէնփանթեան բարբառով impératif Catégorique ն1.ր 
են անոնք :

բե բուի

❖❖ ❖
կարելի ամս արդ.ելքներր դասաւորել' մկկր միւսկն անկախա

բար։ Ահ'ոնց ամբողջութիւնը կր կաղմկ բացասական պաշտամունքի 
սիսթկմր որքան ալ որ ղ անաղտն պա աճառներու բերմամբ ան՛ոնց մ կ 
մկկր կամ միւսը աւելի շեշտուած երեւի մեղի կրօնքներու մկջ ՝. ԱՀնոնց 
իմաստէն բան չի ւիոխուիր սակայն : Ոայց նկատելով որ մարդոց յա
րա բե րո ւթ ի ւննե ր ր ա րտաքթն աշխարհի հետ տեղի կ՚ունենան իրենց 
ղդայտրանքնեբուն միջոցաւ' կարե/ի կ այդ արգելքները որոշ չափով 
կապել մեր զդա յա րանքնե բուն' եւ բացատրել յա րա բե րա բա ր անոնց ։ 
Ուրեմն արգելքներու բազմաթիւ ձեւեր կան զորս կարելի է ամփոփել
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հա րգէ> չք յա ր ա բե ր ո ւթե ա ն» (interdit de contact) անուան տակ :
// ա[,րե1'կ յա րա բե բութ եան մէջ են բահի մը հետ պարզ այն պատ-

հառալ ոչ, զայն կը դիտեն *, յա ր ա բե ր ո ւթ է ւն մը կը ստեղծէ :
Այղ է սլա տճա ռը որ ս բ բա դո րծ իրերու տեսքը արգիլուած է որոշ պա
րագաներու մէ ջ՝ ս րբա ղան յ ին ; Լյա իւն ւս կան կրօնքներու մէջ ինչպէս 
թ°թէմիսմի կին մը չի կրնար տեսնել երբեք սրբագործ առարկաներ 
եւ գիտնա լ նոյնիսկ անոն՛ց տեղը։ ^•եռ կրօնական' ուրեմն ընկեր այ ին 
հանգամանք չստացած ագան նոյնպէս : Ա^եհ րամ՜ե շտ է initiation մը 
r> ը կրնար համապատասխանել մեր մէ*թ որոշ չափութ մկրտութեան'։

ԼԼձ էն մա րէէ ի րաւունք չունի որեւէ ատեն որեւէ սրբագործ առար
կայ տեսնելու առանց որեւէ պատրաստութեան ել առանց որեւէ հան- 
դամ ահրի՝. Այսպէս է ամէն կրօնքի մէջ՝. '/՝ ր ի ս տոնէ ո ւթեան մէջ՝ լ. 
տես սրբագործ ին՝ էսա չ /j‘ը հանել անհրամեշտ է' սրուէ ենթական ղին,g 
կը սրրագործէ կարելի ընելու համար տեսողական յարաբերութիւնը ։ 
Պատարագիչ քահանային վրայ երբ էսո բան՛ին վարագոյրը կր գոց ուի' 
^iiij^i պատճառաւ է յ կողովուրդը շի կրնար տեսնել օրհնոլէմեան ա- 
րուրքը որ կը կատարուի վարագոյրէն ներս' քրիստոսի մարմնոյն 
4l""J ■ Ար-րք' որ կը կազմէ առանցքը նոյն' կրօնքին : (օսալու մր՝ ծի
սական կամ կրօնական արգելք մր կայ հոն' որ պէտք է վերնա յ տեղի
ունեցած օրհնութեամբ մատչելէ» 1Լէէաէ,,լ '■•ամար հաւատա ցեալնե_
րուն :

Խօսիլը ուրիշ ձել մ ըհ է յարաբերութեան մ անե լո լ' անձերու կամ 
իրերու հետ' որոնք սրբա գործ ո լած են յ Արտա շնչում ը հազո րգտկցոլ- 
թիւն մը կը ստեղծէ՝. Մ ե ղձ է բան մ րն է որ կը տարածոլի մեղմէ 
դուրս՝, էմօթէմիսմի մէջ' իբրեւ նա էսն ա կան կրօնք ա ր դի լո լած է 
Արբ,,։,լ,ոնց ին' խօսիլ սրբագործ էակներու հետ (être SaCré) կամ 
անոնց մասին կամ խօսիլ անոնց ներկայութեան՛, Ալս պարագան կը 
գտնենք բազմաթիւ հին կրօնքներու մէջ եւ ամէն կրօնքի՛. կ,ման ար
գելք մը կրեայ վերնալ մասնաւոր ծէսերով-, Ա'են ք' քաղաքակիրթ 
մարդիկ մեր կարգին' նման իրողութեան մ լ, առջեւ ակնածանք մը, 
վերապահ դիրք մը կ՛՚ունենանք որ իր էութեան մէջ ոչինչով կր տար բե
րի արգելքէն ե թ է ոչ քաղաքակրթութեան ա ա ր բե ր ո ւթեամ բ ՛, Պահեր 
կան ուր լռութիւնը անհրամեշա է եւ պարտաւորիչ : Այղ պահերը
սրբագործ պահերն են զորս պէտք չէ սրբազանցել խօսքով՛. «Կրօնա- 
կան լռութեամբդ մը ունկնդրեցի կ՚ըսենք մեր սովորական խօսակցու
թեան մէջ, բան մը որուն կ՛ուզենք ցոյց տալ մէկ կողմ է վ սեմ ու- 
թիւնն ու խորութիւնը, միւս կողմէ՝ մեր զմայլանքը՛ Պահեր կան 
լռութեան ո ր լե ց ո ւն են : էեցուն սրբագործով :

III ou ելէն անկախաբար սրբագործ աշխարհի մէջ բառեր կան, տա
րազներ (formule) որոնք նոյն նկարագիրը ունին : Անոնք չեն կրնար 
զանուիլ սրբազան ցին չրթներուն վրայ, ոչ ալ հոլի լ անոր ակ անջնե- 
րուն որեւէ ատեն՝, 'իահա^՚ան միայն ունէ» անոնց գաղտնիքը^ հեթա- 
նոս տաճարներէ ներս : ՛Ծիսային երդեր կան' նախնական ել դասական 
չրջաններուն' զորս /լիները սլա ր ա ին։ չլսել՛.

խօսքին եւ բաոե րուն այս պարագան մեղի կը տանի լեզուին։' 
որ սրբագործ է՛. Կարելի չէ մօտենալ սրբութեանց ել սրբագործ աշ
խարհին լեզուով մը ոը մեր առօրեայ ս ր բազան։ ց կեանքը կր յաա- 
կանչէ : Պէտք է զայն։ ձգել մէկ կողմ ել առնել լեզուս,կան ուրիշ ար
տայայտութիւն, մը յանուն, սրբութեան ՛. Ահա թէ ինչո՞ւ բոլոր եկեղե
ցիներուն։ մէջ, ըլլան։ անոնք մզկիթ, սինակոկ, պո լա ա ս։ յ ս։ կան։ եւ
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վերջապէս հեթանոս տաճար' ծթսւյթ լեզուն ուրիշ է եւ շատ անդամ 
անմատչելի հասարակ մահկանացուին։ Որովհետեւ մարդ, սրբավայր 
ձը չերթար բան սորվելու համար։ կրօնական դետն ի վրայ
սթթասյւլծ՜ոլլք է* Լեզուական արտայայտութիւն մր չի կրնար չմաս- 
սակցիլ ուրեմն սրբագործեալ ա շխա րհին եւ ատով' ան կը ստանայ 
սրբադործեալ լեզու (langage Sacré) անունը ;

Ամ կն յատուկ անուն նկատուած է զայն տնհրամ-եշտ ել
բաղկացուդ ի չ ձէկ տարրը։ Անուն' մը՝ զայն կրողին անձն իսկ կ։ Նախ
նական t/՜ո զո վո ւր դներ ո ւ մէջ ուր կրօնրը կը տիրապետէ ամէն ո լզզ ո ւ- 
թեաձբ մ ւսնուկը ծնած կը համարուի այն պահուն միայն' որ անուն 
մը կը ստանայ։ Արբադործ անուններ կան՝ որոնր սերտ եւ մտերմօրկն 
կը մ իանահ մարդկանց մարին մկջ իրենցմով անուանուողին' եւ կը 
մասնակցին այն բոլո ր զգացումներուն զորս այս վերջինը կը յարու- 
ցահէ ։ Աքհուհհե ր կահ ուրեմն զորս չենր կրնար արտասանել ամկն 
ատեհ եւ ամկն տեգ* թապու են անոնր։ Անհուններ կան զորս պարտ 
ենր անգիտանալ* Բայց ահա թէ ինչո՞ լ ձեռնադրութեան պահուն' րա- 
հանան իր անունը կը փոխէ յ Ա րբադործ աշխարհին նուի րադո րծո ւե լէ 
առաջ պէտր կ որ ան թօթափէ իր վրտյէն՝ ս ր բա զան g ը որ իր գոյու
թիւնը կը յատ կան շէր նախապէս յ Այն անունով որ իր անունն իսկ էր 
ձ ինչ այգ' կարելի չէ անցնիլ սրբագործին գռնէն ներս ։ I»ր նոր ան- 
ո1-ս ձ*բ նոր ծնունդ մը տեղի կ' ո ւն ենա յ որ կը ներ շն չէ նոր զգա ցում՛֊ 
ներ' անմիջական մահով նախորդին։

Որեւէ կերպով պէտր է որ սրբազան g կեանրը չխ առն ո լի կրօնա- 
կտնին Հ «վայրենիներու» մէջ ուր թօթէմիսմը ի ղօրու է գեռ ե գա
փս խման ղանաղան աստիճաններու վրայ՝ մերկութիւն մը անհարմեշտ 
Հ յաճախ իբրեւ նախնական պայման ոԸսլէսզի րնգունելի Ըէէայ ան
հատին մուարը ծ ի սա կաս, արութեան g մէջ*. Յաճախ այգ մերկութիւնը 
կը հերկես կաս կ արդուզարդեն : ՛Ծիսակատարումը հազիւ ա լա րտած' 
անոր ընթացրին օզտադոբծուած զարդարանրը կը պահեն կամ կր 
թեղեն տեգ մը' որ ս րբադործ է՝ հեռու ս ր բա զան g աչրերէ * Հոս՝ 
կը տեսնեն ր արդէն ծիսային հանդերձանրը' իր ամ ենանա խնա կան 
ձեւերուն մէջ*. Պէտր է թօթափել իր վրաJէն աշխարհիկ կամ սրբա- 
ղան g հագուստը ել զգենուլ այն' որով միայն կա ր L լի է մերձ ի լ սրբա- 
գործեալ աշխարհին ։ Այլապէս որեւէ նպատակի սլիաի չծառայէ ր 
սպասարկող րահանաներու (ընդհանուր իմաստով} հագուստ ը ։ կա
բելի է դեռ աւելցնել ասոր վրայ հողաթափը' զոր կը հագնին եկեղե
ցիներէն ներս : Հան դե ր ձանր ի թ ա պո ւն է սա ;

Ընգհանբասլէս մեր առօրեայ ել սովորական կեանրը յատկանշող 
բոլոր ա րա րրները արգիլուած են' երբ տեղի կ՚ունենան կրօնակաե' 
արարրներր* Ուտելու արարրը ինր1ւ իր մէջ առած սրբազան g է՝ ո- 
րովհետեւ ամէն օր տեղի կ՚ունենայ • Ան կը գոհացն՛է գերաղանցապէս 
օդաասլաշտ պահանջներ։ Ան մաս կը կազմէ ուրեմն մեր սրբազան g 
գո յութեան * Ահա թէ ին չո լ ա բդի լո ւած է ան կրօնա էլան ժամանակ :

Ուտելու այս արարրը՝ ճիշտ է որ կ՚առնէ կրօնական հանդամ ան ր 
ձը ւ երբ ուտելու տբամադրուած սնունդը՝ ինրն իսկ սրբադործ է։ 
Բայց կարելի չէ սրբադործ սնունդը ճաշակել առանց թ՚^ղինր զրկած 
ԸԼԼա ln L որ բազան g ի ճա շա կ ո լէն : Զան ազան կրօնրներոլ մէջ կը տե Ա՛
նեն ր թէ ուտելիրհեր կան՝ որոնր վե րա պահ ո ւած են սա կամ նա դա
սակարգի մարգոց ըստ իրենց ընկերային եւ կրօնական հանդամ ան-
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: Ուրէչհեր ա րդէ լո լած' սա կամ նա աո թիլ' որովհետեւ այդ ա- 
"էթօերը կրօնական բնոյթ ոմնին՛ Ի՚օթ՜եմ ի սմ ի մէջ մարդիկ չեն կրնար 
ուտել իրենց թօթեմը եդող կենդանին կամ բոյսը՛. Հաղորդութենէն 
առաջ, որով դրական ծէս մր կր կատարենք, պարտադիր է ծոմս,պա— 
հու թիւն մր բացասական ծէս, որով կր հեռանանք մեր օդտա\պաչտ 
կեանքէն /հ Հ/Հ/z/y տուող ս ըբա զա h g յա բա բե ր ո ւթենէն z Որովհետեւ
կարելի թ> վերջապէս յղանալ որ մարդկային նոյն մարմնոյն՝ մէջ մի
եւնոյն} ատեն դոյ ութ իւն ունենան ու [սառնուին իրար' իրենց սկըղ- 
բուն քով երկու հակադրուող սնունդներսրբագործն ու սր րազանց ը՝.
7 տատը աղիչ քահանան նոյն պատճառաւ եւ սլա յմ աննե ր ուԼ սլաբտա- 
լոր է ծոմապահութեան ենթարկուիլ*, կարելի չէ մերձիլ սր բա դո րծ
եա լ աստիճանին եւ սլահուն առանց եր բեր իրմէ թօթափած Ըէէալու 
կերած ըլլալու սրբազան g արարքը յ Եօթը երկար շաբաթներու պահքի 
1 (1 անհ րամե շաութ իւն ր կայ հասնելու համար ս րբադո րծեա լ շա բ- 
թուան զո ր «աւադ» կր կոչենք*. Պահք մը ծոմապահութիւն մըն է 
սա կամ նա սննդեզէնին հանդէպ * Մասնակի ծոմապահութիւն մ ըհ 
l'h չ,զէս ըսի , կան սնունդներ ոը արգիլուած են սա կամ նա առթիւ : 
Ես լամ ը Ատմաաանէն առաջ երկար ծոմապահութիւն մը ունի ու զայն 
1լ աւարտէ աօնով մը որ զինք désacraliser կ'ըեէ։ Սննդական կրօ
նական արդելքն է սա վերջապէս (interdît alimentaire) : 'Ծոմապա
հութիւնը դոյոլթիւն ունի նախնական բոլոր կրօնքներուն եւ հեթա
նոսական հաւատալիքներուն մէջ*,

Մազօթենք* Անով յարաբերութեան մէջ կր մտնենք Աստուծոյ 
հետ : կարելի չէ ստեղծել այդ յարաբերութիւնը առանց զինք 
sacraliser ընելու նախապէս • կարելի չէ հեռանալ այդ յա րաբե բու- 
թենէն առանց զինք désacraliser ընելու։ Ամէն յարաբե բութիւն 
,.լ, բաղ ո բծէն հ h ա' կ'ենթադրէ սկզբնական եւ վերնական այս սլայ- 
։! անները, է) աչը զոր կը հանէ քրէստոնեան աղօթքէն առաջ ել վերէ 
“՛յ՛է 'էերերր կյչ կատարէ ՛. ՛Նախ, պէտք է թօթափել էր վրայէն ս ր բա
զան,յր, մերկանալ էութեամբ որբադործէն մօտենալէ առսվ, Յետոյ 
"թ'"Բ Լ թօթափել էլ, վրայէն սրբադործը՝ ո ր ա րա ղան g էն կարողա
նալ խառնուէ չու համար, Կարեթ, չէ մեկնէլ սրբավայրէն առանց 
ւոէսաքրալիզէ ըլլալու, «Երթայք խաղաղոլթևամբ»ը ձեզ կր վերա
դարձնէ ձեր առօրեայ կեանքէն' ձեզմէ հանելով այն որ կուպար ձեր 
սրրադործ վէճակէն' սրբավայրէն մէջ, Որովհետեւ խօսքեր կան, 
տարազներ (formule) ՝ որոնք ստեղծող են պարզ ա ր տ ա ս ան ս ւթ ե ա մ ր

/'"// ւ^չպէո ՀձԵղէաէ լոյս եւ եղել լոյովը, որուն ծա ղումը պէտք է 
փնտռել չաս, աւելէ նախնական կրօնական վէճակներու մէջ՛. Խօսքր 
ստեղծո զ է : TL՜

Իսլամը որ կ'աղօթէ պարտաղրէչ կերպով օրական հէնդ անգամ , 
չէ կրնար կատարել այդ արարքը առանց էնքղէնք բոլոքովէն հեռացր- 
նելսւ սրբաղանց աչխարհէն ու յետոյ վերադառնալու համար կրկէն 
ո լ, րազանց էն մէջ' առանց թօթափելու էր վրայէն' սրբադործեալ վէ- 
ճակր, Աղօթքէն' որ կր բա,լկան,,,յ , կտրելէ է ըսել երեք մառերէ' 
առաջէն մասով Որ ամէնուդ ծանօթ տարազն է, Sacraliser կ'ըլլա / 
ան էնչպէս նաեւ զէնք չթապատող հողէ մասնէկը' րնդհանրապէս 
Գո["էո,Լ մԸ ծածկուած' որուն վրայ ծնրադէր էր աղօթքը կր կատարէ՛. 
թ^էքպիրն է աղօթքէն այս առաջէն մասը' որով հաւատացեալը թ,„- 
սլոլ կը դառնայ, Իհթալք : Այդ սլահուն չէք կրնալ, անոր առջեւէն 
անցնիլ առանց ա րդևլքը խանդա բե լու' աղօթքը չեղեալ համարելու

Fonds A.R.A.M



106 ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

աստիճան : Աղօթքէն վե ր չ եքրորղ մասով' սւէսաք խսլիզէ կ'յլնէ զինք' 
վերադառնալու համար կրկին իր սրբազան g վիճակին :

ֆանազա ն ձեւերով այս երեւոյթները կը տեսնուին ամէն կրօնքի 
մ էխ սկսելով^ ամ ենանա թնա կաննե ր էն d ինչեւ քրիստոնէութիւն
անցնելով բոլոր հեթանոսական ծիսակատաբութէւններէն :

Երկու աշխարհներ ՝ սրբագործ ել սրբազանց՝ չեն կրնար կենակ
ցիլ մամանակէ միեւնոյն միութեան d էջ*. Ս ին յարաբերականն Լ ՝ 
լի ուի ո իւ ո ւթե ան են թա կա յ ՝ միւսը բացարձակը որ է ՝ ինչ որ է ինքն ի['~ 
մով* Պէտր է դագրի^ չէ ղո քանայ առաջինը՝ սրբազանց կեանքը ամ' 
բո/խութեամբ եւ արմատական կերպով երբ երկրորդը սր բադործը 
կը հասնի իր առաւելագոյն զգացումներու խտութեան : Հոն ուր բա
ցարձակը կը տիրապետէ՝ յարաբերականը դո րծ չունի*. Ատ կից հաւա
նաբար ծնոլ1ւդ առած է ծիսական գո րծա թ ո /լ ի որը զո ր քրիստոնէա
բար կեր ա կի կը կո չենր : Ան ո ր բադս րծեալ օրն է (jOUP SHCPG ) • 
Ամէն կի բակի՝ մեր մէջ քրիստոսի Ա արութեան օխ եւ ռուսերէն կի
րակի եւ, Յա բութիւն նոյն բառով է որ կՀարտայայտուին*. Նոյնը կըր- 
նանր րԱել նաեւ բոլոր տօն օրերուն համար ուր սրբազանց ը կը ղադ
րի *. թտսլու է յարաբերութեան մէջ մտնել սրբագործ մամանակին 
հետ' աշխատանքի որեւէ մէկ ձեւով'. Ամ էն կրօնք ունի իր սրբագործ 
մամ տնակը յ

ո g ին մէջ վայրեր \պէտք են սրբագործ ին գոյութիւնը ասլա- 
հովելու համար՝. ՆԼայրեր' մեկուսացնելու համար զայն ս ր բա զան g էն 
որ չի կրնար միեւնոյն ատեն միեւնոյն տեղը գտնուիլ ւսնոը հետ*. 
Այո /լիք' եկեղեցիներ ու՝ ս ր բա վա յ ր ե րո լ գոյութիւնը ուր կը բնա կլ՛ 
ս ր բադո րծ աշխարհը ամբողջ : կարելի չէ մերձիլ անոնց ՝ մտնել ա՛
նոնցմէ ներս առանց ռւ րամ ա գրո ւթ իւննե ր փոխելու Զբացասականդ 
գետնի մը վրայ*. Առանց որեւէ երկիւղածութեան ել յարգանքի*. Սկայ 
կրօնք մը որ իր եկեղեցին չունենա յ՝ ին չ ձեւէ տակ որ ներկայանայ 
ան' ամ ենանա խնա կան կրօնքներէն սկսեալ*. Եկեղեցիները շրջապատ
ուած են յաճախ բակով մը կամ paPVÎS մը կայ իրե-ւց առջեւ*, Ա'էջո
ղի ույն տարածութիւնն են ատոնք ուր սրբագործը կը տարածուի : 
ԱՀւոնք կը ծառայեն անջատման 5 ս րբագործին եւ սր բա զան g ին*. ԱՀնոնք 
կր պատրաստեն հաւատացեալը իր ա ր ա մ ա գր ո ւթ ի ւնն ե րը փոխելու' 
սրբավայրէն ներս մտնելէ առաջ*.

կրօնական այս բոլոր արգելքները զորս յի չատակեցի' արուես
տակեալ երեւոյթներ չեն : ԱՀնոնք կախում ո ւնին կրօն'ակսւն տրամա- 
բանութենէն{)ւ0^ճ(է\ճճ PôligiCUSe) որ ոչ մէկ կերպով կրնայ բաղդա
տութեան գրուիլ արմատական եւ գիտական տրամաբանութեան հետ*. 
Անոնք գոյութիւն ունին ամէն կրօնքի մէջ' առանց բացառութեան*. 
Անոն ք , կրօնքէ կրօնք՝ մամ անտ կի ընթացքին կրնան տա ր բե ր ի յ միայն 
իրենց մ ան ր ա մա սնո ւթ ե ան g մէջ եւ առած ձեւերով*. Ա tu յ g անոնք 
կրօնական կեանքի եւ անոր գոյութեան անհ րամեչտ ութի ւնն իոկ կր 
կազմեն՝ առանց որոնց կա ր ե լի չէ յղանալ ոչ. ոմբռնել կրօնք մը' իր 
ամբողջութեան մէջ*.

Յարասական ծէս անուան տակ ներկայացուցի այս արգելքները*. 
Յայց բացասական' որ մխաական ԸԱել չէ երբեք*. Ընդհակառակը՝ 
ինչպէս բազմիցս տեսանք՝ անոնը !չ ենթադրեն ս բբա դո բծին դոյ ու.—
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, բացա րձակ կե անքը որ կր հակադրուի յարաբերականին որ 
իր ժխտումն իսկ ունի իրեն մէջ*. Ջդտում մը դէպի իտէալներու գե
րակայ վիճակը' ոլահ մր հաղորդուելու համար անով որպէսղի կետն- 
քր տանելի րԼ/այ իր առօրեայ ծանրութեան տակ, ան սլայմանօրէն*
կ'ենթադրէ մեկուսացում մը սա կամ նա ուղղութեամբ' այն պայ- 
մաննեոէն' որոնք աոօրեան կը տնօրինեն1*՝ Բացասական պաշտամունքը , 
տ յս իր ո դո ւ թեամբ ներկայացած' հեռու' կեանքի մխտումը ըլլալէ, 
՚1Ը ներկայանա f անոր ամ բո y P dyilHmiSïïie ով • Ան կ'ենթադրէ , ամեն'ա 
նախնական օրերէն սկսեալ , հաւաքական իտէալի մը դոյութիւնր 
որպէսղի հ ա լա քա կ ան ո ւթ ի ւն ը կարողանայ յարտեւել՝

Կ ր պատահի որ, ըսի, բա g ա ս ա կ ան սլա չտամ ունքը ինքն' իրմուք 
քաւարարի երբեմն' ենթական տանելու սրբադործ վիճակին' առանց 
դրական սլա չտամ ունքի անհրաժեշտութեան • ակնարկեմ Հոս
3SCGtisniG/'^' ղոր չեմ ուզեր «ճղնաւո ր ութիւն» թարգմանել*. Արդա
րեւ, որպէսղի ascétisme !Ո եղի ունենայ' ոլէտք է որ կրօնական 
արգելքները, որոնց հակիրճ մէկ նմոյշր տուի քիչ մր վեր, ներկայա
նան ոչ թէ սա կամ նա աո թիւ, մասնակի կամ պատահական ձեւերով, 
սա կամ նա պայմաններուն մէջ՝ ա յ յ իրենց ամ բո դ ջո ւթե ա մ բ րնդհան- 
րաս/էս կազմած' իբրեւ կեանքի բնական վիճակ մ թ (régime de Vlê) * 
Կ ր բաւէ որ անոնք րնդհանոԼր սիս թէմ մը կազմեն, իրենց բազմացու
մով ու ղ ա րդա g մամը ամբողջ կեանք մր ողողելու աստիճան*. Այսպէս 
ուրեմն ծնունդ կ՚առնէ aSCCtiSITlG^ որ ուրիշ բան շէ եթէ ոչ գերա
ճում մը (hypertrophie) ՝ բացասական պաշտամունքի սիս թէմ ին*.

Բնակ անօրէն , բացասական սլա շտամ ունք մր, ին չպէ ս տեսանք, 
իբբեԼ նախամուտ եւ սլա տ ր ա ս ա ո ւթ ի ւն կր ծա ոա յէ ր դրական' սլա շ— 
տամ ունքին*. Բլ" J ց ահա , ով ան կր ձերբաղատուի իր ստո
րադասում էն եւ կնանցն ի առաջին մակարդակի վրայ*. Որովհետեւ 
a scète մը այն է որ սովորական մարդոցմէ վեր կր զասուի, ստացած 
րլլա լուէ մասնաւոր սրբութիւն մր ծ ո մ ա սլա հ ո Լ թե ա մ բ , հսկումներով, 
մ ե կուսա ցմ ամ բ , լռութեամբ եւ վերջապէս բա ղմս/սլի ս ի զրկանքներով 
զորս իրեն կր պա րտադրէ իբրեւ կեանքի րնա կանոն ընթացք քան՝ 
դրական տ ր տ ր քն ե ր ո վ յւ դո հ ա րե ր ո ւթ ե ան g եւ աղօթքներուդ Այս պայ
մաններով ներկայացած' UlUuhp’flQ։֊^ ' հեռու յարաբերականէն' որ 
սովորական կեանքի?!' յատկանիշն է, ինքն իրեն մէջ ամ րո ղջութեամ բ 
բացարձակով կր լեցուի *. Ըսե յ կ' ուզեմ , ս ր րո ւթե ան դա դափա ր ութ ու 
կր ներկայանայ անոր հետ*. Ան' անհրաժեշտութիւնը չղդա ր այլեւս 
դրական պաշտամունքին*. Անսահման զոկանքներու րէժիմր եւ այն 
ողին' որով ցինք յանձնած է անոր' սւսսէ՜թ-^ր?/ հոդին խորապէս եւ 
դրապէս կ'ա յ յ ա կե ր սլ են î

Հոս , ասսէթ-իզմ^ լաւագոյն ցուցադրութիւներ պիտի րյյար բերել 
նախնական ժ ո ղո վո ւր դն ե ր է j 1) îtîat 10Ո ի /ս րա րողութիւննե ր' զորս 
սակայն հարկադրուած եմ անտեսել' չելլելու համ ար դուրս' ընդ- 
հ ան ր ո ւ թխն ՛֊’ ե ր ո ւ ոգիէն *.

Բայց ասսէթիզմ^ այս պարագան՝ ցոյց կուտայ որ ան հազուադէպ 
ել անբնական երեւոյթ մը չէ կրօնքներու մէԼ-, Ամէն կրօնը զա յն կյււ 
պարունակէ սաղմնային վիճակով մը՝ որովհետեւ չկայ կրօնը մը ուր 
կրօնական արդելըևերոլ սիսթէմր չգտնուի հ
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Սօւյղ տ քս [•'•[" ր մ ե կո ւս տ ղ ո ւմնԼ րն ու հ Լ սա ղ ո ւժն հ ր ր ՝ ըս ևլ էլ ո ւ- 
ղեՏ այս բ" Էրւբ էլբ կէս ԽքնԼ րր աոանղ տառ ասլանք[ւ ժր րն՚կհրակղու- 
թեան չեն կբն ՛էէ բ ղոյւււ^[ււն ունԼնտլ*. 1Լմ էն գրկանք ՝ [ւն չ ձեւ[է տակ 
ո լւ ներկայանայ՝ նիւթական՝ բարոյական՝ հողե կան թէ վ>[tղիքա կտն ՝ 
իրեն հետ կը բերէ տաո-ապեղնող վիճակներ* ԷԼմ էն՝ ղրկանք տառա
պանքի աղբիւր է* Ս ե ր գոյութեան ամէն մ է կ մասնիկով կապուած 
ենք՝ Օդտապաշտ ՝ շահա [սնգիր եւ ս ր րա ղան ր աշխարհին։ Զենք կրնար 
.ռ.լ բաժն ե է ան՛կէ աէւանղ մեր բնութիւնը բոն ա ղա ա Լ լո լ' մեր բնտղղ- 
ները Jիւաե/ով եւ չբդելով : Ուրիշ [սօսքով բաղասական սլաշաամուն- 
քը չի կրն՛ար ըն զլայն ի լ ել ղարգանալ առտնղ աաոասլեղնելու ։ Հոս' 
կը հասն ինք արդէն տաոապանքի անհրաժեշտութեան Լւ անոր արժէ- 
քթէ կրօնքներու մէջ՝. Տառապանքը ինքն իր մէջ աո ած' կը գառն այ 
տեսակ մ ր ծէս ։

Սկսելս t[ նախնական ժողովուրդներէն ել ի ր են ղ կրօնքներէն' 
մինչեւ քրիստոնէութիւն կարելի է կրօնական տաոապանքի կամ տա
ռապանքի կրօնական պատմութիւնը ղուղադ րել մ անր ա մ ա սնօր էն ՚ 
անոևղ անհրաժեշտ վեր լուծմամբ*. Տառապանք' որ կր հաս դնէ հալա- 
տաղեալը աստուածային շնորհին' անոր հողե կան վ իճակները ւիոիւե-
ւո,Լ:

նախնական մողովուրդներու անթիւ, են պարագաները ուր
մարդիկ պարտաւոր են տառապանքներու են թ ա ր կ ո լի լ-, Աա կամ նա 
երեւոյթին առջեւ կամ որեւէ ձեռնարկի լ ա 9ո ղո ւթե ան ի թնդիր' 
որոնց ամէնուն կրոնական արմէք մր կուտան՛' անոնք անհ րամե շաօ- 
րէն կ ապրին տառապանքին փորձութիւնը-, ( Ա աանա լ զօրաւոր հար
ուածներ' ցաւին տակ գալարելու աստիճան՛ -, Լոգանք աոնել սառնա
մանիք դարձած գետակներու մէջ֊ Պատռել ձուկի ակռաներով իրենց 
սրունքն ու բազուկները' մինչեւ որ անոնցմէ առատօրէն արիւն հոսի : 
ճեղքեր բանալ կռնակին վրայ' ողնասիւնին երկու կողմերը- խածնել 
գլխոլն մորթը գանկին վրայ ելն -ելն... ինիսխսսխլՕ/» արարողու
թիւները լեցուն են այս բոլորով՛) :

Եւ ի՞նչ է թլփատումը իր կարգին' եթէ ոչ կրօնական այն ծէսր 
որով ենթական' իր ֆիդիք բնութեան վրայ կատարուած բռնութեամբ 
մը տառապանքի մէջ կը մասնակցի ասաուածա լին պայմանագրու
թեան (contrat divin) :

Տառապանքի այս գաղափարը կը գտնենք ամէնէն իտէալիստ 
կրօնքն՛երու մէջ իսկ - Եթէ նախնական կրօնքներու մէջ մարմինն էր 
խնդրոյ առարկան եւ տառապանքը' մարմնական , քրիստոնեայ ին հա
մար հոգին կը գրաւէ առս,ջին տեղը եւ տառապանքը կր դառնայ հո
գեկան : Աայց , եթէ բնական է տեսնել կեանքի ըն թ ա ցքին անոր ստա
ցած տարբերոլթիլններն ու արտայայտութեան, ձեւերը՝ իր էութեան 
մկջ ան մ ի չտ նոյնն է իբրեւ տառապանք-, թեր այսօրուան ընկերու
թիւները աւելի բարոյական արմէքով մ ըն է որ կը ներկայանան, 
պատմութեան առջեւ - Անհատը անոնց մէջ իր կոչման տիրացած է եւ 
յարգանքի արմանի-. Անոր կուտանք արմանիք մը' որով երբեք չէ 
կրցած ներկայանա լ նախնական րն կե ր ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն անհատը -, Արով-
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հետեւ րն կե ր ո ւթ ի ւնն ե րո ւն il Էջ անհատը իբրեւ հաւաքականոլ-
թ ի*-ն z/ իայն ղ*ւյւււթիւն ունի անհատականութիւնը բո չորային ան
ծանօթ երեւոյթ մյչ ԸԼԷ,1,1Ո,1 • ԱՀ* կր ծնի ընկերային կեանքի ա ս տ իճա- 
նական ե ղա ւի ոի ni տն ընթացքին' աստիճանաբար որ անհատ լ, ձե ր բու
ղա աո ւեչուԼ ընկերութեան լուծէն' ոլիսվւ ստանայ բարոյական իմաստ 
d ՀԼ ' ^'.1" պայմաններուն il է ջ ի յայտ եկած վարդապետութիւն մր , 
կրօնա կան , ր t ա կան ա բա ր չէ „ կրնար չտա հ անհատին ել անոր րս բա
բե բարաբ գոյութիւն ունեցող տա ոա պան քին' բա ր ո յա կան ուրիշ իմաստ 
ձր քան այն՝ որու1 կո ներկայանա յեն անոնք իրմէ աո աջ*. Աայց տա
ռապանքին ղաղաւիալւբ եթէ կա յ , մնացած է ու կր մնայ լա բա տել 
կերպով կրօնքներուն il է ջ , անոնցմէ ան րամ ան ե լի ՝ խո ըհ ի լ կուտայ որ 
կս՚յ 111 բեմն իրական եւ հոգեբանական տուեա լնե բոլ համապատաս
խանող ոյմ մր իրեն մ է Լ' ո լ, ի „ գոյութիւնը կ'աբղարացնէ ։

Արղաբ եւ տաււասլանքը բացտոիկ կարողութեանց ծնն գա բեր է*. 
Զ՚ռյն արհամարհել գիտնալուն մէջ է ո բ // րս րո կուդալ մարդուն 
մեծութիւնը*. Այն որ տաոասրսնքր կ'ա բ հ ա մ ա ր հ է' մեղի կբ ներկա յա- 
11,11 J ոԸ ակնոցով մբ , տէ ր բացաոձակ կարողութեանց : !ք ր հմայ- 
ո՛ ինք պ,սհ I՛ իրմո'1 • Տ աո ու սլանքր կբ նշանակէ ուրեմն որ կապեր 
կԱէն իւղուած մարգ ուն բնազդներուն եւ. զիե՝ք շլ^աս/ատող միջակայ՛— 
րին միջել*. Ան կր հաստատէ որ մասնակի կե բոլուք մարգ ձերբազատ- 
ուած է այգ միջակա JTԱյգ ձե ււբաղատմամբ ան տ ի ր ա կա լո ւթ ի ւն 
^ {' հր "1ոտնայ իրերու՛ն վ բ տ լ հ If բ դաոնալ աւելի զօրաւոր քան բնու-

ղսր լսեցուցած է, ինչպէս աԱսէթ֊Հ/յ

արգելքներու. եւ անոնց միջոցաւ' յանուն սրբտղործին, 
մարդկային բնութեան տ ի րսւսլե աե լո լ. ճիգին մէջ սլէ աք է փնտռել 
նա!.լ բացաաբութիլնբ' կուսակրօնութեան -. Հարցը կարծուածէն չա տ 
աւելի լա ն եւ արմատական պատճառն!.ր ունի քան ինչ որ կր կարծեն 
սլոլոահայ թերթի մ ր' այս նիւթին չուրէ բացած գ£,\Տէ^ին ՜մասնակ- 
ցողւերը, [ձեր ու ղէմ : թ] ո լ ս ա կրօնս ւթ ի լն ը սլէ^տք է շարունակել Հալ 
եկեղեցւոյ մ է 9՜^ : էյման ձե ոնտ ր !լն ե ր աւելի բան հետաքրքրական են 
եւ չտա տնղտմ դաստիարակիչ-. Անոնք թոյլ կտտան մեղի գտնել 
իրերը տեսնելու եղանակի մ,լ ընկերային պատճառները, տիրող 
մտայնութիւնը. կարելի կը դարձնեն դատել սովորականը 
անսովորէն , րամնել է|փթ .֊։ հասարակէն , տ ղ է ա ր' գիտունէն եւ փա
փաքը ի րա կանո լթենէն : /■«'./,y ասոնք ձեռնարկներ են'' ուր
անհատական փափաքն!.րր շեն որ պիտի կրնան տրամաբանութիւն մը 
կազմել համողի չ դառնալու համար-. Փափաք մ բ' ենթակայական
(subj GCtlVG) 1սըձէյ) մ ր ունի յ Տրամաբանութիւնը' առարկա լական 
(objeCtlVô) է- Կայ աւե լին -. Ս օտեե՚ալ կրօնական կեանքին տրամա

բանութեամբ մը որ If,, ծառայէ կեանքը հասկ',,,,! իր ամէն մէկ 
գաղտնիքներով, կր նշանակէ չհասկնալ կրօնական [լրականութե
նէն ■. կամ աւելի ճիշդ' մեր տրամաբանութեամբ կարե/ի է մօտենալ 
անոր հասկնալու համար որ ան իրեն յատուկ տրամաբանութիւնը ու
նի որ կր հակադ,,ուի մերինին' ինչպէս սրբադործը սրրազանցին -.

Կարելի չէ վիճիլ այ ստեւը հոն յայտնուած կարծիքները՝ թեր ու 
դէմ ՝ որոնց աւելի քան մեծոէմmսնութիւնը պէտք է ^տարբերութեան
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ձգել։ Բայց երբ մեղքէ կը յայսՀսեն թէ անհրամեշա է միանդամ 
ընգմ է շտ քնջել կուսակրօնութիւնը' պարդ այն պատճառաւ, որ վերջէն 
բերուած սովէ, րո ւթ իւն մ րն է ան' մեր մէջ, ուրեմն եւ խորթ զաւակ 
մեր հաւատալիքներու աշխարհին' բան ՜մ ը ըսած չեն րլլա ր ասով եթէ 
ոչ ինքդինք եւ պատմական տուեալները հակասելէ /* նչ բան է որ 
վերջէն չէ բերուած մեր մէջ եւ այլուր -. 'Լերջէն եւ ղուրսէն։ Բրիս- 
տոնէութիւնը հայկակա՞ն ծնունդ էր արդեօք-. Հա՞յ էր Յիսուս կամ 
իբրեւ Բրիսաոնէութեան գլխաւոր հիմնադիր' Պ»ղոս առաքեալ -. Հա՞յ 
պարտաւոր ենք նկատել իրենց ծա դում ով' մեր մէջ նոր կրօնքը կը քա- 
բոցողները։ Հայաստանէ՞ն եկան թադէոսն ու Բ ա ր թո ւղիմ է ո ս ր , յե
տոյ' Պարթեւ Գրիգոր։ Մարդոց սխալը հոն է որ քրիստո
նէութիւն եւ կրօնական երեւոյթ կւը շփոթեն իրարու հետ:
Եւ տարօրինակը այն' որ իրենց փափաքին համաձայն վճիռներ կար
ձակեն' նման պայմաններու մէջ ներկայացող երեւոյթներէ պահե
լով իրենց ուղածր եւ մերմելով այն' որ գոհացում չի տար իրենց փա
փաքին -. Ջնջենք ,եթէ կ'ուզէք կուսակրօնութիւնը' վե րջէն բե ր ո լած 
ել ծագումով օտար եղած ըլլալուն համար-. Բայց պիտի առաջարկէի 
ջնջել նաեւ, նոյն տրամաբանութեամբ , քրի ս տոնէ ո ւթի ւնը մեր մէջ 
վերջէն բերուած եւ ծագում ով օտար եդած ըլլալուն համար։

կ ո ւսա կրօնու թ էւն ր կապ չունէ ուղղակէ քրէստո ո ւթեան հետ : 
Mîr' քր էս տոն կութ եան մկջ՝ կ րօնա կան երեւոյթը կր յատկանշկ էր 
կարգէն' կրօնական' արգելք*. Ս՛եռայ էն կամ ամուսնական թա-
սյուն կ այղ, որուն մ ա ս էն չանդրադարձայ էնչսլկս եւ շատ մը Ոէ֊բ[էչ~~ 
նե րո լ t A] ո ւսա կրօնութ է ւն ր չատ հաւանաբար դոյութէւն ունեցած կ 
մեր մկջ' մեր հեթանոսական շրջաններուն' էնչսլկս այլուրէ

Աւելորդ է [no ոէյ նաեւ այն կեղծ դէտութեան մ ա ս էն' որուն ա~ 
պաւէնելով մարդէկ !լ ուզեն- արդէականութէւն քարոզել*. Աձնհրամ՜եշտ 
կ վերցնել կո ւս ա կրօն ո ւթ է ւն ր , կ՚ըսեն անոնք՝ որովհետեւ հակաոակ 
կ ան մարդկա յեն բնութեան եւ մեզ կր տանէ դա յ թա կղո ւթե անց *.

fiiujg պատմութէւնը որեւկ ատեն մարդկայէն բնութեան եւ անոր 
բնազղներուն ընթացքը եղած չկ մէայն*. Ան' տէրապետումն կ հաւա
քական արտայայտութէւններու (représentation Collective) 1

Ընդհանրապկս կեանքը յա ական շող բնազդները ոչ մէայն բացար
ձակ ազատութեամբ մր շեն ներկայանար մարդկայէն րնկերութէւն- 
ներու մկջ^ ա յ լ անոնց պահանջքներուն համաձայն' կը հարկադրուէն 
բոլորովէն լո ե լ կամ է յայտ գա լ զանազան պայմաններով' բո լո բովէն' 
նոր ձեւեր ասած։ Ընկերայէն պահանջքներ' որոնք ուրէշ բան չեն 
եթկ ոչ արտայայտութէւնր ընկերութեան ապրելու կամքէն t Որպկս- 
զէ հ ա լաքա կան ութ է ւնը ապրէ՝ սլկաք կ որ լռկ անհ ատ էն մկջ ամ կն 
բնազդ որ զայն կը հակասկ t Ըսել կյուղեմ' հակա-ընկերայէն ամկն 
ձգտում : Ասով կ որ մարդը կը տարբերէ կենդան էկն* Ան' էբրեւ 
վեր ա fԷն կենդանէ^ ամկն կողմկ լեցուած կ հաւաքական' գէտակցու- 
թեամբ' որ լռեցնելով էր բնազդները զէնք վեր կը հանկ կենդանական 
մակարդակկն' էրեն աալով //ճ ա նմ1՛ իտէտլ մը' որուն իրագործման' 
պարտաւոր է ան ձգտի/-. Հոն' ուր կայ իտէալը' րնազդնեթը պարտա
ւոր են) համակերպիլ անոր կամ լււել : Ասսէթիզմ ի մասին տուած բա- 
ց ա տր ո ւթէ ւնն եր ս քէչ մը վեր ՝ բաւա րար են այս նկա տո զո ւթէւննե ր ը 
լր ա ցն ե լո ւ t

Պայլով Հգայթա կզութեանցն պատճառաբանութեան' թոզ ներ-
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ու է էնծ է էմ կարգէս գա յ թ ա կղ է յ : կան մարդէկ Որ կո ւս ա կրօ-
նութէւեը սլէտէ ո ւզէէն գա J թ ա կյլո ւթ է ւե կանխելու համար։
Լ'այց կա^ն ա րդեօք ուրէշներ ալ որ սլէտէ առաջարկէ էն սեւէականա- 
տէրութէւնը ջնԼել ո I'“{Հ ս'il' ղո ՛Լ՛1 լԼձ է մն տեղէ չունենար* Տրամաբա- 
նութէւնը նոյնը չէ՞ արդեօք ՝. Երկու պարագաներուն մէջ ալ ընղուն-֊
ուած ընկերային .Լիճ ակներ   էրաւական թէ բարոյական --- “
ջուելու ամբաստանութեան տա h կը ղան ո ւ էն' որովհետեւ կան է րե h ղ 
դկ,ք < ասա րա կաց դէտա կց ո ւթե ան կո,Լ •էէ այպանուած ՛ել ա պօ ր էն 
ձեոնարկներ' որոնք կր նսեմացնեն էրեհց ար ու ա ր մ անէ քը : Ե^նչ
կարգէ տրամաբանու թիւն է սա որ պէաէ ուզէր էրաւունք տուած րլ~ 
լալ գայթակղութեան եւ գողութեան :J

❖❖ *
Ըացասական սլա շւո ա մ ո լնքէ նուէ րուած U1JU տեսութէւնը սկսայ 

ծոմապահութեամբ ՝ անցայ կրօնական արգելքներէն հասնելու համար 
ascétisme7»)/ : Կը մնա յ վեըչին պարագա ւ մը եւս ուր բացասական 
պաշտամունքը կը հասն է էր ամ ենաճակատագրա կան վախճանէն։
կրօնական կամ սրբագործեալ անձնասպանութեան պարագան է H1Jrl 
(սիւիսիսէ սաք թէ՛ յ որով լեցուն են եղած նաԼսնական կրօնքները։ 1Լա ո ր 
դասական' դարձած մէկ օր ին ա կը ՀնԴ՚ւ աստան կը գտնենք' ուր Qm — 
կեոնաթէ մէջ {կրօնական ոստաններու ամ են ա ան ո լան էն j մեծ հանդէ- 
սութէւննե ր ով աստուծոյ արձանը կրող սրբագործեալ կառքէն անցքէ 
պահուն հաւատացեալներ կը նե տուէն անոր անէւներուե տակ էրենց 
կե ան քէն վէր ջ տալով յ

էտ ենք թէ բացասական պաշտամունք մը ընդհան րապէս կը պատ
րաստէր դրական' պաշտամունքէն։ Տեսանք ասսէ՜թ֊|ւ<|լքո վ թէ էնչպէս 
բացասական պաշտամունքը ապրելու ս էս թէմ է մը վեր ածուած' աքն 
աստէճան կ՚ողողէ հաւատացեալէն կեանքը որ ան* առանց դրական 
պաշտամունքէն անհրամե շտութեան' կր հասն ի ս ր բագո րծեա լ վէ ճա
կէ1! î Ptujg J արդեօք աւելէ մեծագոյն հր ամար ում ա յն բոլորէն որ
մեր աոօրեայ աշխարհը կը կազմէ քան ալն' որուԼ հաւատացեալր 

Ը կոլ-աայ անոր' մ է ան գ-U մըն դմ է շտ հե սանդալով անկէ յանուն
ս ր բա գո րծ էն յ

❖

Ընդհանրութեանց մէջ մէայն ո լցած էի մնալ՛ Փիլիսոփայականդ 
ընկերաբանական դ հոգեբանականդ ցեղագրական բագմաթիւ հարցեր 
եւ նիւթեր արծարծոլած հոս' ինչպէս նաեւ կրօնից պատմութեան 
եւ կրօնից փիլիսոփայութեան վերա բերեալ չէի կրնար մանրամաս
նել՛. Բազմաթիւ ուրիչներ' կամովին անտեսած՛. Զէի կրնար տարած
՛՛՛՜ի է՛՛ 1'“՚յց ‘“J" բո լորէն կարեւորագոյնները աստիճանաբար «Ան- 
ղասւոան^ի յաջորդող թիլերուն մէջ պիտի երեւին իբրեւ ուրոյն' յօդ
ուած , մ ան րամ ա սնո ւթիւննե ր ո վ եւ ապացոյցներով՛. Յս^որդիլ ու
րեմն' <տՍրբադո րծեա լ մամանակր^ յ

Գ. ճ*

*
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աՆԴԻՊՈՒՍ U»M3 M
երբ Մ են ա կե ա ցը կիրճէն անցաւ , արձագանգեցին ժ՜այռերը՝
կատարէ կատար' լեցուեցաւ լեռը ոտքի աղմուկով եւ ճիչերով*
Զին ո ւո ր և^ե ր եւ ձիաւորներ կ' ա ե g հի ե ՝ կ{' բարձրանան լեռն ի */_ե ր ) 
Ղրօշները կը շաչեն հովին տակ ՝ նետերը կը փաJ էին :

Աղեղնաւորը փութով ետ կը քաշուի ՝ որ անցնի բա նտ կը ;
//<- այլեւս ան չի ն շմ ա ր ե ր զօրքերը • մարտիկները անհետացած են ;
եը տեսնէ ծերունի թափառական մը կորաքամակ՝ յամրօրէն ծամելով 
Կտոր մը չոը հաց ՝ եւ քարե րուն զարնուելով՝
եը i/նցուի փորձ-հերոսը՝ անոր աչքերը կը խռովին *
Ցասում ՝ գաոՀե'ոլթիւն ՝ արհամարհանք ել երկիւղ կը պատեն անոր

'հոդին «

//<_ ձեռքերը գէ պի ծերունին 1լ ե ր կա ր է ՝ ու ձո րե ր ը կը թնգան ♦—*- 
ՀԾերունի՛ ՝ ահաւոր Աստուա^ծն ես դուն'՝ կա՛նգ առ եւ ըսէ՛ ինծի*'» 
^աժ9 անիկա գան գա զօրէն իրեն կը դառնայ եւ չր թն ե րը կը խածնէ։

Անմխ ի թա ր ե լին կը սա րսռա յ ՝ տ ե սն ե լո վ թա լկութիւնը ,
հրայրի գառնութ ի ւև'ը ծերունիին եւ անոր անթափանց աչքերուն՝
Անոնց մէջ կը նշմարէ բոցել, եւ օձեր
էյ ւ արիւնոտ ուղի մը որ վեր կը բարձրանայ դաժան ճիգով մը։

'Լերչապէ ս Ոգիսեւս նոր տասնաբանեայ մը կը բանաձեւէ • ■— 
^Աստուած կը խօսի քու սրտիդ մէյխ օգն ո ւթի՜ ւն ՝ ոտքի՛ ել՝ սպասՀ
զիս» : --- Աստուած կը խեզզուի էակներուն մէչ՝ ղանոնք ոտնակս f:
կ՚րնէ անկարեկիր եւ կը յաււախւննւյ • --- «Սիրէ՛ մարգը՝ ան գուն
իեքղ ես։ Սիրէ կենդանիները ել րոյսերը՝ դուն ինքդ ալ կենդա // 
եւ Ըոյս էէր եւ հիմա անոնք քու ետեւէգ կսւգան՝ քու հաւատարիմ 
ընկերներդ ՝ քու գերիներդ ։ Սիրէ < ՛> ղր , չուրերը՝ դաշտերը՝ քարերը 
յաղթանակները։ Ամէն օր ուրացի՛ր հաճոյքներդ՝ հարստութիւնդ՝ 
յաղթանակեմ,րգ : Աշխարհիս ամէնէն մեծ բարիքը ագատ Ըէէա Լը չէ ) 
այլ Աղատոլթեան համար պայքար իլն է։

11լ-լիս իր լեռնէն վար կ'իչեէ եւ կը սկսի իսկոյն Աստուծոյ տունը 
շինել. անոր հիմերուն վր ա J կր հոսեցնէ վեց աքաղաղի ու վեց հաւսւ 
արիւն՝ Ողիմպոսի աստուածնե ըս ւն վեց ղոյղերը՝ ան կ ’ ո զչուն է չորս 
կողմն աշխարհին'՝ յետոյ ամէն ոք իր գործին անցնելով՝ մարդիկ եւ 
կիներ կը սկսին կառուցանել։ Ի ւլի ս իր օրէնքները մեհենագրով կը 
գրէ Ժ՜տյռերուն վրաJ :
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կր նայի ար ելին՝ ձհււյ) կ՛՚առնէ մուրճն ու դուրր՝
Եւ֊ պարիսպներուն չ՚՚պ՚ֆյ՛ փորելու իւ ի ս ա օր էն րն երր » . •
Կայծեր կր մա յ թ՛րին՝ գործիրներն ու րա ր ե ր ր կր տարնան՝
Աւլիսի մօրուրՆ ու մազերը կր լեցուին կապոյտ մուիւոէԼ եւ րա /'/'

կ ա ո րն ե ր ո ւէ
Աայց անիկա՝ կորարամակ՝ րա ր ին մէջ կր փորագրէր փԱստուած 
Կր փ,սթթէր էԼայհ կապերու մէջ սեղմ ու դա ղան ի՝
Hր չի կարենայ բԱաւ փա իւ ուստ տալ։
Ան կր փորագրէ բոցեր եւ արիւնոտ արահետ մր որ կր բարձրանաք 

ո յո րա սլա ո լա
Ան կր փորագրէ ծառեր՝ վայրի կենդանիներ ՝ սիրտեր , ալիրներ ե 

սուր նաւ մ
Աւ փորրիկ թււ չուն մր Աղ ա ա ո Լ թ ի ւն ր ՝ արիւնոտ կուրծրով :

Հւսյսւցուց' Լ- Ա •

*

ՆՈՐ ՈՓԵՐ 
Հ

Արագներով յգի՝ հպարտ՝ առագաստներ կր սահին
Կուրծրին վրայ թուրերուն մեծ մերթ կապտորակ՝ մերթ ցասկոտ՝ 
Կ՝երթաՀն ՝ կ՚երթսՀն՝ կ' ե րթ ան անոնր՝ կոհակազարդ ճամ րէն հին՝ 
Աէպ հորիզոն՝ փընտըռելով նոր նոր ափեր անծանօթ ՝
Երանութեան ափեր՝ մեգի դարերէ դար իա ստացուած՝
Ափեր ՝ ուրկէ ա չրե ր ս դեռ չո գ9ո ւն ե g ին
Աչ մէկ նա լու վերադարձ*.

երբոր հոգիս թոթուէ բեոերն իր ուիւտերուն եւ քՈքսին՝
Ե լ այլեւրս ք՚ւ՛ ե [՛ է կ ['ն եւ իր վտգուան անա ար բեր՝
Աո }Հ ղեկը նա լուս ՛Լերջին՝ լրած երազները սին՝
Պիաի բանամ անոր կայմին իբր առագաստ սիրտս աւեր*

Պիտի սահի նաւս ալն ատեն ՛Լ է "լի ափեր հեռաւոր ՝
Երանութեան ափեր մ ե գի գարերէ դար խոստացուած՝
Աւրկէ սակայն չո գԼո ւն եg ին ք մինչ այսօր
Աչ մէկ նաւու վերադարձ*.

Ա- ՍԱՎՕ
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Եզրային Սi>vw
ՍՆՈՒՆԴՆԵՐ

Առ իս կր սպասեմ ձեզի ՝ սնունդնե'ր :
Ան Օ թո ւթ ի ւն ս կանդ պիտի չարւ H '/< ՜ս-ճամբան :
Ան պիտի լո կ միայն յետ դոհադմտն*
Ո՛չ ձ՝ կ կ բարուական պիտի կրե՛այ րն կճ ե է զալն
Ո՛ '//՛կան քներով ինչ որ / IL^^L սնանելն կր հոդիս*

Ղ*ոհ ա դ ո ։ մ՛՛ ե' u , կ *// րոնեմ ձե դ ,
^'եդեդիկ Լք ինչպկս ամրան ա ր ե ւած ա դն ե ր ը Հ

Ակունք' աւելի էի ա էի կա դե ւլ // ր ե կո յ ե ան ՝ աւելի քա ղդ ր ու հեշտա-
ւկտ' միջարկին , --- սառուդեալ ֆրեր առաւօտեանդ կոհակներու
եդերքի շնչեր , ծ է^ված^ո դ ե ր՝ իւճուլեալ կայմերու սարքերով՝ դադ- 
Լո ւթ ի ւնն ե ր' կշո ու թեամր ալեծփիկ ափ անդ :

Ո'հ , !.թէ կան տակաւ ին արտօրա յքր տանուլ ճամբաներ՝ դերեկ- 
նալին իւ իա տօթեր ՝ իւմ ի չքեե ր դաշտային ու դայդային հանդիստնե- 
րու համար' ծոդր յարդի տեղերու։

Եթէ կ ան ճամբաներ դկպի Արեւելք տանուլ ՝ սիրեդեւսլ ծովերու 
ակօսներ ՝ սլա րտկդնե ր ի Ա ո ւսուլ ու սլա տեր ի թուկուրդ ՝ հովուի եր
էք ե ր ի ԼերԼե դ իա :

Եթէ կ ան առապարներ դկսլի հիւսիս տանուլ՝ տօնավաճառներ 
*1ք իմն ի-\,ուքկո ր ոտ ի մկջ՝ սահնակներ' որ ձ ի ւն ր օդը կր ն՛ետեն ՝ սա-
ռուդեալ լիճեր՝   անշուշտ ՝ ^յաթանայկ՚լ՝ մեր դ ան կո ւթ ի ւննե ր ը
պիտի չձանձրան՛ան ;

*է,էսէեէր եկան մեր ն ա ւահ ան՛դի ս ան ե ր ը բերելով հ ut ս ո ւն պտուղնե
րը անծանօթ ա էի ո ւն քն ե ր ո ւ *

Պ ա ր ՛դե դ կ՛ ք ղանոնք ի բենդ բեռներկն րի Լ ձը աւելի հապճեպով ՝ 
որսլկսդի վերջապկս կարենանք ճաշակել սլա ո ււլն ե ր ր :

Ան ո ւնդն'ե՛ր ՝
Աո իս կր սպասեմ ձեզի ՝ սնոլե դնե՛ ր ՝
Պ'ոհ ա դո ւմնե՛ ր ՝ կ'ո րոնեմ ձեղ՝
Գ"ւք դեղեցիկ կր 1,1՚լս1^" & իծաւլնե ր ր ամրան : 
հիւսեմ ՝ որ չունիմ դ անկութիւն մը'
Ար արդկն չուն են այ իր սլա տ ր ա ս տ ա յ ա րդա ր որս տաս իւ ա հ՛ր*, 
իւրաքանչիւրը անօթ ո ւթիւնն և ր է ս կ՛ակնկալի իր վարձատրոլ-

թ իւնր :
Անունրլհե՛ր ՝
Աո իս կր սպասեմ ձեղի ՝ սնունդնե՛ ր :
Ոդ9 [՛լ11 !J 1՚^յ է $ կ  ̂որոնեմ ձեզ ՝
Ո՛վ ՚լոՀ։Ա,!ք ոլմնե ր ր բոլոր դ ան կո ւթ ի ւննե ր ո lu î
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*

է ՛ն շ ո ր ճանչցալ դևգևցկադոյն՝ և ր կր է /Լք ա յ ՝
IV ն ա թանա յէ՚լ, անօթ ո ւթ է ւն ս էր՛*
ԱՆ հաւաաաբէմ մնաց մէշտ
Ամէն էն շ է , որ մ է շտ կ ր սպասէր էրեն î 

Մ է թէ դէնէո^ւք է որ կր հարբէ սոխակը՝
Արծէւր կաթուկ , --- Ու "՞չ ասլ աքէն գէՀԷԷ դէնւաէ աորգէկնԼրը î

Արծիւր կր գինովնայ իր թո իչքով'. Աո քսակը կ՚արբենայ ամրան 
դիշերներէն : ԱնդաււտւսՆր կր դողդոջէ տօթէն ւ կա թանա յէ լ , թո ղ 
ամէ՛ն քուղում կարենայ ք։ քեղ կ'ե ր ածո լք։ լ ա ր բչռանքի : Եթէ կերածդ 
չդնովցնէ քեղ , ուրեմն անօթութիւնդ բաւական չէր :

/» ւրա քան չ իւր կատարեալ արարքի հեշտութիւնը կ՚ըն՛կերանայ՛. 
Ու ասիկա է որ ցոյց կուտայ քեցի թէ պարտ էիր ընել զայգ : Բ՚ծսւ 
չեմ սիրեր անոնք, որ արմանիք մր կը համարին տամ֊անելիօրէն աչ- 
խատէլը : Վրոս նղի եթէ աամանև/է էր այդ՝ լաւագոյն էր ուրէշ աշէւա- 
ասՀԱքէ լծուէ/ : Հրճուանքը որ կարն լէ է գտնել հոգ նշանն է աշէ/ա- 
տանքէ պատշաճեցման ♦ Ու անկեղծո ւթ էւն ը հաճոյքէս ՝ Ղ,ա թանա լէ՛ լ , 
է՛ն կարեւորն է ոահւքէրաներուս :

Գէտե՚մ է՛ն չ հև շտութէւն որ մաոմէ՚ս կրնայ ցանկալ էւրաքան- 
չէւր Օր ու է՛ն չ որ գլուխս կրնայ տանէ լ։ Յայնմամ պէտ է սկսէ քունս*. 
Հ՞ղկէ ան գէն ու երկէր ո շէն շ 1լ արմ՜են' էն մ համար î

Z

•I' “!•

Անհեթեթ- հիւանդութիւնն եթ կան,
Որ կը կայանան մեր չունեցածը ցանկսւուն մէջ :
— Մենք եւս, կ՚ըսէին, մենք ելս, մեր հոգիներուն քսրլճալի 

ձանձրոյթ ր պիտի ճանչցած ըլլանք՛. Ատուլլամ ի քարանձաւին [սորէն, 
կը հառաչէիր փալիթ ի թնդիր Ջրամբարներու Ջրերուն t կ ըսէիր , ՚
Ո' , ո՞վ պիաի բերէ ինձ զով ջուրը, ոը կը մայթքէ Բեթդեհէմի պա
տե րուն ստորոտէն՛. էի ան ո ւ կ' ծարաւս կը յազէ ցնէ ի հոդ՛. Այլ այմմ 
այդ Ջուրը, որ ջերմս կը ցանկայ, դերեալ է՛.

Երբեք չցանկաս , կա թանա յէ՛ լ, վերաճաչակևլ անցելոյն Ջքերըէ 
կա թանա յէ՛ լ, մի՛ փնտռեր երբեք վերագտնել ապագային մէջ 

անցեալը՛. Պինդ բոնէ իւրաքանչիւր րոպէին անվերանմանե լի նորու
թիւնք՛. Ու մի' պատրաստեր հրճուանքներդ կամ դիտցի ր, որ ի փո
խարէն ն ա քոա պա տ ր ա ս տ ո լած հրճուանքի մը, ՈԼրկշ մը քեղ անակնկա-
լի պիտի բերէ '.

Ենչպէ՜ս չհասկցար ցարդ թէ ամէ՛ն երջանկութիւն պատահական 
է ու կր ներկայանայ քեղի, իւրաքանչիւր վայրկեանի մէջ, ճամբուդ 
վրայ մուրացիկի մը պէս՛. ԱւաՀ ղ քեղի , եթէ ըսես թէ երջանկութիւնդ
մեռեալ է , վասնզի զայն այդպէս երեւակայած չէիր , ՝--- եւ թէ զայն
կրնաս ընդունի լ միայն' համաձայն սկզբունքներուդ ու մ աղթանքնև- 
րուդ :

Երազը վաղր։ լան' հրճուանք մըն է, բայց հրճուանքը վաղու ան
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եւս ուրիշ մը ու "ï fit ' բա րե բա խտա բա ր , շի նմանիր երազին , որ այդ 
առթիւ հիւսած էինք, զի իւրաքանչիւր ինչ արմէքաւոր կր դառնայ 
տաթթեթՕթէն , այլապէս î

Ջեմ սիրեր , որ ըսես ինձ, --- եկո՛ւր, քեղի համար այսինչ հըրճ-
ուանքր սլա տ րա ս տ ե զ ի : Ա յ լեւս կր սիրեմ լ ո կ պատահական ո ւր ա խո ւ- 
թիլևները եւ. անոնք , որ ձայնս կր մ՜այթքեզնեն մայոերէե*. {^այնմամ 
այդ հրճուանքները ւզիսւի հոսին մեզի համար նոր եւ զօրեղ, ի^'լս{էս 
նոր զ ին ինե րր կր քորդին հնձաններէն*.

Ջեմ սիրեր, որ հրճուանքս զարդարուած Ըլ[աJ ՝ ո'չ "՛Լ որ Ս ու- 
լամ ի թքէ սրահներէն ան զ ած ըլյ ա J *. Զ՛" յն՝ համբուրելու համար բերնէս 
չսրբեցի հետքերը, որ ոզկոյզները թողած էիհ, համբոյրներէն յետոյ 
քաղցր դինի խմեցի՝ ա ո ան զ զովացնելու բերանս ու փեթակի մեզը 
կե րա ւ իր մեղրամոմով*

*Լ,ա թանա յ է' լ , հրճուանքներէդ ո՛չ մէկը զարդարէ*.

❖* *

Երբ եւ ուր որ Ա1ւ1յլ|ւ լաւ չես կրնար ըսել , րոէ' • *^որէ է ՈԸ
երջանկութեան մեծ խոստումներ կան*.

Մարդիկ կ ան , որ երջանկութեան պահերը Աստուծմէ ընծայուած 
կր համարին եւ ուրիշներ, որ զանոնք հ՚ուիրուած կր կո՛ր էրեն ո՚ըւլքէկ 
ուրիշէն :

\յա թանա յէ'լ , մի' զանազաներ զԱստուած քու֊ ե լ^ան կո ւթ են է դ *.
--- Են չպէ ո որ անկարող եմ երախտապարտ Ըէէա լ «Ասածոյ» զիս

ստեզծելուն համար, այնպէս ալ չեմ կրնար տհաճիլ իրմէ, գոյութիւն 
չունենալուն սլատճա ո ա լ , ---  եթէ ինքս ք'"կ չա պր է ի :

*Լ,ա թանա յէ' լ , Աստծո] մասին՝ պէտք է խօսիլ միայն բնականօք էն*.
՝<Ը հասկնալ!՝ որ րնդոլնելէ յետոյ կեանքը՝ ւյ.ոյ ա g ո ւթ ի ւն ը եր

կցին՝ մարդուն ել իմ դ ո յ ո ւ թ ի ւն ո բնական թուիւն՝ բայդ ի՛նչ որ կը 
շւիոթեցնէ իւեացականոլթիլնս ՝ ապշութիւնս է լբսյլյ նշմարելոլլ

՛Անշուշու ես եւս երլյեցի սիրոյ ւե ե դե դին եւր Ու դրեցի՝ ---

ՇՐՋԵՐԴԸ
Աաոծոյ գոյութեան գեղեցիկ ապացոյցներուն

Նսւթանայէկ , պիտի սովրեցնեմ £եզի՝ թէ ամէնէն գեղեցիկ բա
նաստեղծական խոյանքները Ասածոյ գոյութեան եաղաը ու մ՛էկ ՛ա
պացոյցներուն շուրջ® են: Կր հասկնաս անշուշտ, որ խնդիրը այսւոեղ 
ղանոնք կրկնելու® լքէջ չէ, -— մանաւանդ պարզապէս կրկնելուն, — 
ու յետոյ կան որ միայն անոր գոյութիւնը կր հաստատե®, մինչդեո 
ի'նչ որ հարկ է մեգի նաեւ իր մշտնջենականութիւ1ն( է:

Ո՜ գիտեմ անշուշտ թէ Սուրբ Ա՛նս ելն՛ի փաստը կայ ,
Ու խրատակաւՅ աոակը Բախտաւոր կղզիներուն (*) կատարեալ ,

(*) -Բանարեան կղզիներու նախկին անունը:
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Այյ աւա՜ղ, աւա՜ղ, Նաթանայէկ, ամէն մարդ, հոն չի ՛կրնար 
րնակիլ :

Դիտեմ րէ կայ համախոհութիւն|ը մեծամասնութեան ,
Այլ դուն կր հաւատաս ընտրեալներու փոքր թուին:
Կայ քէաեւ փաստը թէ երկուք աոաւել երկուք կ՚ընէ չորս,
Այ I , Նաթանայէկ , ամէն ոք լաւ հաշուել չի գիտեր:
Կայ ապացոյցը աոաջին շարժամեքենային ,
Բայց կայ նաեւ այն, որ կանխագոյն էր ասկէ:
Նաթանայէ'] , ցաւալի է որ, մ՛ենք հոն չէինք գտնւււեր :
Տեսած պիտի ըլլայինք մարդուն եւ կնոջ ստեղծուլքը 
եւ անոնց գարլքանքր մանուկ ծնած չրլլալնուն համար , ,— 
էլպրուզի մայրիները խոնջ արդէն՝ գարեւոր ծնած ըլլալնուն

պատճառաւ
Ու լեոներու կրայ , որ արդէն ակօսուած էին ջրերով:
Նաթանայէկ, հոգ եղած ըլլալ ի խնդիր արեւածագին: Ի՜նչ ծու

լութիւն էր, որ ifbq արգիլեց արդէն ոտքի ելած ըլլալ : Միթէ դուն 
չէի՞ր պահանջեր ապրիլ : Ո՜ անտարակոյս ես կը ցանկայի (արդէն : 
Ա'յ| յայնժամ Ասածոյ ոգին հազիւ կը զարթնդւր, ժամանակէն դուրս 
ընդերկար ննջելէ յետոյ, ի վերայ ջրոց: Եթէ հոն եղած ըյլայի, Նա
թանայէկ, պիտի խնդրէի իրլքէն ամէ՛ն ինչ աւելի րնդարձակ ստեղ
ծել: Այլ դուն, լքի' աոարկեր սակայն թէ յայնժամ ոչինչ պիտի նըշ- 
լքտրուէ՛ր (*) :

՚ — Ի՜նչ կասկած , որ ասպարէզ կը կարդամ քեզի , կը պատասխանէ 
Մեն ալք/

Կայ ապացոյցը, որուն կը յանգինք շնորհիւ վախճանական պատ
ճառաց .

Այլ ամէն ոք համաձայն չէ թէ վախճանը կ ՛արդարացնէ միջոց
ները :

Կան որ կը ւիաստեճւ զԱստուած, սիրովը՝ որ կր թրթււան ԱՆՈՐ 
համ՛ար: Ահա' թէ ինչու, Նաթանայէկ, Աստուած կոչեցի ամէ՛ն ինչ 
որ սիրով կը թրթսացնէր զիս ու ահա' թէ ինչու ուզեցի ամէ'ն ինչ 
սիրել : Մի' երկնչիր թէ կը սկսիմ թուհ] ամէն ինչ: Րաց աստի քու 
անունովդ չէ դր, պիտի սկսէի : Րաց մաթիլ ուրիշ թաներ նախընտրեցի 
մարդոցմէն, — ու ի՛նչ որ էն շատը պիտի սիրեմ երկրի վրայ մարզի
կը. պիտի չըլլան : Վասնզի, մի' երկմտիր, Նաթանայէկ , ի՜նչ որ ու,’-, 
նիմ աւելի քա1ն| զօրեղ աո իս՝ անտարակոյս բարութիւնը չէ ու չեմ 
կարծեր նաեւ որ ան լաւագոյնը ըլլայ : Ու նաեւ բարութիւնը չէ, որ 
աոաւել կր յարգեմ մարդոց մօտ : Նաթանայէկ, նախընտրէ Աստ
ուածդ անոնցմէ: Ու ես եւս գիտցայ գովել զԱստուած ու գովեըգներ 
հիւսել Անոր համար, — կը կարծեմ նոյ(ն|իսկ ցայդ ընելով, քիչ մը 
չափազանցած ըլլալ :

--- « Այդքան կք։ զուարճացնէ քեղ միթէ , կ'րսէ /'եմ, այդպէս մտքի
դ բու.թիւննԼր կառուցանել :

--- Ո Հ թն չ r///zz աւելի կբ հաճոյացնէ լ>ան թէ բարոյաւքարյ» մբ y

(*) ւ— Կրնամ կատարելապէս ուրիշ աշխարհ մ՛ը երեւակայել . 
կկուէ Աղկիդէս, ուր երկուք աոաւել երկուք հաւասար չըլլան չորսի :
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որով միտքս կը գոհացնեմ , պատասխանեցի ւ Ջեմ կրնար որեւէ հա- 
սոյր ճաշակել, առանց բարոյականք։ մը զայն հանզոլցել ուզելու-.

---- ք1ւ ատիկա կ՚աճեցնէ՞ միթէ զա յն ;
-- հ'է։ կ՚ըսեմ, զայն կ՝ G ր ին ա կան ա ցն է իմ աչքիս..
Անշուշտ հաճոյ թ ո ւե ցաւ ինձ յաճախ , որ վարդապետութիւն մ՛ը 

ու նոյնիսկ դասաւորուած մտածմաեց ամբողջ դրութիւն մր արարք
ներս արդարացնեն իմ աչքիս : Այլ յաճախ ղանոնք լոկ հեշտասիրու
թեանս ապաստանը համարեցի :

Ամէն ինչ Լլուդայ իր ատենին , ՛Լյա թանա յէ' լ-, իւրաքանչիւր ին շ 
կը ծնի իր անհրամեշասւթենէն : իւ եթէ կարեթ։ Է այսպէս ըսել սշ
այլ ի՛՛ շ հ > և1յէ ոչ զլ՚սեւոը ///_///à սլա հանV մը •

^!էտԸ ունէ է թ՛՛րի ը y ըսաւ ինձ ծ tu ո ը ու աւիշս վերածուեցաւ 
էոԼըևւի y կարենալ շեչելու էաձար : ///_ երր բաւական շն չե g ի , տերեւս
ի եկա լ դե տ ին՝ ՝ tu յ լ ես չձ'ե ոա յ : Պտուղս կը սլար ունակէ կե անրին
շՈէ-[վ ունեցած ամբալվ մտածումս։

ՆէԱթանայԷ լ} ձի վաիւնար որ այս ձեւի թս տ ա գո վտ կանը չարա- 
չալ, կը գործածեմ , վասնզի շատ չեմ սիրեր զայն։ Աւրի շ իմաստու
թիւն չեձ ուզեր սովրեցնել րեզի' բացի կետերէն ՝. վասնզի մտածելը 
ձ եծ ձ տահոդոլթ իւ՛ն ձ ըն է ; Երր ե ր իաասարզ էի' յոզնեցտյ յաճաիյ՝ 
ձին չեւ հեռունե ր ը հետե ւելով արար րն ե բուս հետեւանքներուն ու վըս- 
աահ էի չմեղանչելուս 'միայն որովհետեւ կը հրամարէի դո րծե լէ ։

Աետոյ դրել սկսայ։ Ա արմնոյս փրկութիւնը պարտական եղայ 
միայն հոգւոյս անրումելի թունաւորման : Աետոյ այլեւս չհասկցայ 
իսկ թէ ի՛նչ ըսել կ՛ուզէ ի ut ըւ բա սերով :

'ևաթանայէ՛լ , այլե ւս չեձ' հաւատար մեղրինհ

Այլ դուն պիտի հասկնաս թէ լոկ թորին հրճուանրով է՝ որ մարդ 
մտածման րի չ մը իրաւունր կը շահի : Ան ոը ելէջ ա ''՛է՛՛լ ՚ւը հ ամ ա րի ին ր- 
ԳՒ^^Ը ոլ- ^ււլ մտածէ ան է որ իրապէս զօրեղ սլիաի կոչուի :

❖
❖ *

*!,։։։ թ անա յէ'լ , իւրաքանչիւր ոքի դմ րա խա ո լթ ի ւն ը կուդայ անկէ, 
" f իչտ իւրաքանչիւր ոք ինքն է որ կը նայի ու կր ստորադասէ իրս։։ 
ի՛նչ որ կը տեսնէ -, Ա՛չ թէ մեզի, ‘"JL ի՛՛մ1' իրեն՝ համար է որ իւրա
քանչիւր ինչ կարեւոր է •. թո՛դ աչքդ ըլլայ ակնարկի առարկան :

Նա թ անայէ՛ լ, մէկ տող իսկ չեմ կրնար ս ՛լ-ւ՛ լ. տոտն g որ հոն տոլ- 
րի րու- րա զցր ա էի ա փ ո ւկ անունդ յ

Նւս թ անայէ՛ լ , պիտի ո ւզէ ի օղնել որ վերածնիս ի կեանք։
Նւսթւսնայէ' լ} լրիւ կը հ ասէլնա^ս միթէ իսօսրերուս յուզականու- 

թիւնը։ Պիտի ո ւզէ ի աւելի մերձենալ րեզի։
l/ւ կարծես յարութիւն պարգեւէ լու համար է ղի չէ ի , Ա ո ւն ա մ ի թ ի

դալկին վրայ, --- «բերանը բերանին վրայ ու աչքերը աչքերուն եւ
ձեռք ի ձեռաց, երկնցաւ՛»   ճառադա յ թա րձա կ սիրտս մեծ՝ տակա
ւին մթին հոգւոյդ դէմ, երկննալ վրադ ամբողջովին, բերանս բերա- 
նիդ ‘և""յ "Լ ճակատս ճակատիդ , ձեռքերդ ցուրտ' բռնկես։լ ձեռքե
ր՛"-" մէջ ու սիրտս դողդոջ... (— ու մանկան սիրտը վերստին տաք-
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ցաւ, դրուած է) որպէսզի զարթնուս ի հեշտութիւն , ---  jbuUlj [l'bu
({ես > տրոփուն ու ան կարդ կեանր/i մր համար :

նաթանայէ'լ, ահա՛ հոգւոյս ամբողջ կրակը, --- ա՛ո. տար զայն:
՛հա թանաքէ՛ լ, կ'ուզեմ քեղի թ.ր մ ե ռանդո ւթի ւնը սովրեցնել:
՛Ատ թանա յէ՛ լ , վասնզի մի' յապաղիր անոր րով , որ կը նմանի քե

ղի, մի' կենար, "Լա թանա յէ' լ: Այն րոպէէն որ չ^ակայք մը
կը զգենու նմանութիւնդ կամ դուն կը նմանիս չճապատին , --- ան կը
ղադրի քեղի համար օգտաւէտ ըլլալէ : հարկ է որ թողլքես զայն : 
Ա լի՛նչ աւելի վտանգաւոր է քեղի համար՝ քու ընտանիքիդ աւելի, էՈՆ 
սենեակէդ աւելի , քոՆ անցեալէդ աւելի : Ա՛ռ իւրարանչիւր բանէ քեղի 
բերած ուսուցումը միայն ու հեշտութիւնը, որ կը յորդի տնկէ թո՛ղ 
ամ լութ Լամբ չո ր ցն կ ղա յն :

ետ թանա յէ' լ , պիտի [սօս իմ քեղի պսւհեթէն : Հասկցա՞ծ ես միթէ 
թէ ի"“չ զօրութիւն կը ներկայացնէ անոնց ներկայ ՈԼր խ նր : Աահուան 
անբաւականօրէն մնայուն մտածում մը՝ բաւական մեծ արմէք մը 
չընծայեց կեանքիդ է՛ն փոքր պահին: Ու չե՞ս հասկնար միթէ , որ իւ
րաքանչիւր պահ պիտի չստանար այս հիանալի շողիւնը, եթէ կեր- 
Ալով մը էյ՛" յանուէ ր մահուան խիստ մթին խորքին: վրտյ:

Ոչինչ ընել պիտի թսնամ այլեւս' եթէ ըսուած ըլլար ինձ, եթէ 
ապացուցուած ըլլար թէ ամբողջ մամ՛ տնակը ունիմ զայն ընելու հա
մար : նախ պիտի հանգչիմ բան մը սկսած ըլլալ ուզելուս համ՛ար , 
մամ տնակ ունենալով նաեւ ամբողջ մնացեալը ի կատար ածելու: ինչ 
ոը պիտի ընեմ, որեւէ բան պիտի ըլլար միայն, եթէ չգիտնայի թէ 
ապրելու այս ձեւը պիտի վե թիանա յ, — ու այդ ընելէ վերի պիտի 
հանգչիմ, ապրած ըլլալով զայն' քիչ մը աւելի խորունկ քոլնի մը 
մ՚էի, մ1՚չ ""-նլի մոռացկոտ քուն ի մը, քահ այն որ կը սպասեմ ա-
մէ՛ն գիշերէ :

։1=**

Ու սովորութիւնը շահեցայ այսպէս ա|ն,ջ1Ա1ՈելՈՆ կեանքիս իւրա
քանչիւր պահը, հրճուանքի մը լիութեան , ամբողջութեան համար, 
ասան ձնակի, --- յեզակարծօրէն կեդրոնացնելու համար երջանկու
թեան ամբողջ մ ա սն ա յ ա տ կո ւթ ի ւն մը, --- այնպէս որ այլեւս չէի յա-
\‘n դե ր ճ ա'-> շն ալ ես ղիս, է՛ն վերջիւն յիշատակէն ի վեր:

թորին հաճոյք մը կայ, իա թանա յէ՛ լ, արդէն իսկ պարզապէս 
պն դե լո ւն մ էջ •---

Արմ ‘աւենթւն պտուղը կր- կոչուէ արմաւ՝, Ու արմաւը անուշահամ 
ո ւտ ե լէք մ'ըն է :

Արմաւէն դէն էն կը կոչուէ լակմի , խմորեալ աւէչը ծառէն : 
Արարները կը դէնովնան անով՝ այէ ևս շատ չեմ սէրեր զայն՝, Լա կմ է է 
բամ ակ մըն էր՝ որ ս,յղ 'Ա*Ոպէլ հովէւը մատռուակեց էնձ Աւարտ է է 
աղուոր սլա րտ էզե՚ե ր ո ւն մէջ։
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❖

Աւլրիւրքւերոլ մէկ պ ո ղո տա յին վրայ շրջագայած /ամանակս^ ա յս 
առաւօտ ՝ տարօրինակ սունկ մը դտայ՝,

Ս*ագեոլէնիի կար մ ի ր-նա րնջա դո յն պտուղի մը պէս կ ր y պարուր- 
ուած ճերմակ պատեանով մը՝ մ ո իւ րա դոյն, կանոնաւոր դծեր „,լ նկա
րէն որ կը թուէ ին դծուած ըԼԼա է ներընացայտ սերմնային փոշիով 
մը։ թացի ղա յն ՝ ու տեսայ՝ որ լի էր տղմուտ նիւթով մր՝ կեդրոնը 
կազմելով պայծառ դոնդող մը։ ք]ւ պմգալի հոտ մը կ1արձակէ ր :

Եր Լուրջը աւելի հասուն' ուրիշ սունկեր կը նմանէին տափակցած 
բուսական այրուցներու՝ որոնց մարդ կր հանդիպի ծեր ծառերու բու
նէ րուն վրա յ :

---  ԳԲԷՒ այս Թունուղ մեկնելէ առաջ ու կ^արտազրեմ
ղա յն հոս՝ ցոյց տալու համար թէ ի ն չ կարեւորութիւն կը ստանար 
ինձ համար՝ իւրաքանչիւր բան' անմիջապէս որ ակնարկս վրան 
լ-յնար ■

Հոնֆլէօր փողոցին մէջ

//<- պահ ի սլահ , ինձ կը թուէր թէ միւսները շուրթս ի եռուզեռ 
ԷՒ“, ւո1ւ աճեցնելու համար մէջս՝ սեփական կեանրիս զդացումը։

Երէկ ասա էի, այսօր հոն եմ,
Աստուա'ծ, ի՞նչ կ՚ընեն) ինձ բոլոր անոնք,
Որ կ՚ըսեն, որ կ՚ըսեն, որ կ’ըս|են, —
Երէկ աստ էի , այսօր հոն եմ • • •

Օրեր գիտեմ, բաւ էր կրկնել թէ երկուր առաւել երկուր էորս
կ'րեէի՚ե, ղ1,ա լիացնելու համար որոշ երանութ֊եամթ մը, --- ու նաեւ
բռունցքիս տեսրը լոկ սեղանին' վրա յ :

Եւ ՈԼր^չ t ասիկա բացարձակապէս անտա ր բե ր կը թողուր
զիս :

(Les Nourritures terrestres)
Թարղմ- Վ- ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ

*

Fonds A.R.A.M



ՄԱՔՍ ԺԱՔՈՊ

Jflopww bPhsaum ԲււնււստհՂԵ֊հ uo

Աշխատիլ : Ասիկա շատ շուտ ըսուած խօսք մըն է։ ՀԻ^նչպէս աշ
խատ իր> յ ահա բուն խնդի ր ը յ 5 բանի^ եւ <(փն չո ւ համա ր?> î

★

Աշխատանքի առածին շարմ՜ումր յսաԺսւն.Ո1 lift կ î Պէտք է բամնը- 
ւի է այե բանկն որ ներկայ կ եւ տեսանէ լի : ԱՀեդունդ մը փորել քո ւ եւ 
իմ մկ^Ա) ամրոց մը կառուցանել եսին համար՝ ե ր բ այս անդունդը 
լիորուի ՝ կը նշանակէ որ լաւ ա չխա տած կք : (իամ անա կ եւ մանրակրկիտ 
սլր որո ո ւմ սլկաք կ :

★

Աշխատանքի երկրորդ շարմումը լ.11Ո1֊թ jl'-Ûft է • Առ»ւնց ասոր ՝ 
դուք պիտի քաջալերէք անհեթեթ ու անմիտ խօսակց ութ իւննե րր ՝ 
անոնց միջամուխ Ըէէալով*. ել ամ թկ ուսուցիչ պիտի ըլլս՛^ '"j‘‘ մտր- 
դո g որոնց խօ ս ա կց ո ւթ ի ւնն ե ր ր ա նհեթեթ են,

Լա՛ւ ուր եմն, լռ

★

Աշխատանքի երրորդ շարմումը 1Ո(յ]ւ1ՌՈ1_թ-jlLfift կ : Տգիտութիւն 
մեծ հմտութեամբ մը*. Առաջին հմո ւտ խօսքին իսկ՝ դուք ձեզի հար
ցում մը ըրէք*--- «Գիտէ՞* արդեօք՝ թնչպկ ս դիտէ՝ ուրկէ՞* եկած է
անոր այս ծ ան օ թ ո ւթ ի ւն ը» յ Ասկէ կը սկսի արմկքնե րու տեւական վե
րաքննութիւն մը*. Այն ատեն՝ դուք պիտի ունենաք խնդուք մ ը ՝ 
ս բուն պատճառ պիտի դա ռն'ան աշխարհ ր ՝ դի տ ո ւթ ի ւնը ՝ փիլիսոփա- 
քութիւնր՝ դի տ ո ւթ ի ւնն ե ր ը ՝ փ իլի ս ո փ այ ո ւթի ւններ ը : Այո խնդուքը 
ախիմաստս ւթիւնն է , ո I՛ Ւ ւ՛ և արդին սանդուխ մըն կ դէպի Աստուած :

★

{Մի՛ կարծէք մանաւանդ որ ես այսպէս եմ յ ի* ա յ g ինչ որ ես չեմ 
կրնար ընել՝ թերեւս դուք կարենաք) :
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★

Խնդուք : Լա ս կնա՚ն ք : Մի' Լանաք հեգնել». Սպաս եցէ'մ որ հեգն ///_— 
թիլնը ՛ինքնին գայ եւ. հակառակ ձ|ելւ կամքին : Հեգնութիւնը հանը 
մեղք մ ըն կ՝ բայց անջատօրկն լրջութիւնը առաքինո ւթիւն մըն կ ո ը 
արգելք ԼըԱար հեգնութեան *

*

Ս ի՛ ձանձրանաք» ft ան ա ս տ եղծո ւթ ե ան մէջ ձանձրոյթը մահացու 
մեղք մ րն է : ձանձրոյթը բանաստեղծութեան գմոխքն կ*»* ևթկ սա- 
կայն ձանձրոյթ մր չըլլայ՝ ին չպէ ս Պ այր րնինը , որ շրջանը
ըրաւ գ [t տ ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն ՝ աշխարհին , երկրին ՝ լեղուներուն ել սիրոյ։ 

fiujjg ա յս տեսակ ձանձ ր ո յթ մը այնքան հազուագիւտ կ որ չա լւ-
J՜ ե ր անոր մասին խօսիլ [ծիծաղելի չդառնալու համար) •

★

Լասունութիւն î Հասունցած գործ մը քուրջ էլ ԸէէաJ * Հասունցած 
ղ ո րծ մր ինքն իր մէջ կը գտնէ իր սկզբնաւորութիւնը՝ միջուկը եւ 
վախճան'ը» Հասուն ոճ մը իր խտութիւնը կը ստանայ՝ ինչպկս հաւ- 
կիթը իր կազմութիւնը կր ստանայ հաւուն տակը : իառ մը ['"կ պէտ<ր 
կ այնքան հասուն րէէայ՝ որքան ամբ ողջ գործ մը։

★

Բտ fg ՝ պիտի ըսէք , այսպէսով պիտի կորսնցնենք թեթեւութիւ
նը՝ թո[՛լմէ՛ ։ խանդավառութ իւնը։ Բնա ւ երբեք։ Ի ս ձեզի կր սորւԼե- 
ցրնեմ թեթեւութիւնը , թռիչքը , խանդա վառո ւթ ի ւն ը , վասնզի որքան 
շատրուանի ջոլրին ակը ճնշումի տակ ըլլայ՝ ջ՚’ւրր այնքան բարձր 
կը զայտէ :

Գորէրի մը հ ա un ւն ո ւթ իւն ը՝ անոր էջքն է դէպի դմոխք։ Տէրը 
ղմոի/ք իջաւ Համբարձումէն աոաջ։

Ինձի պիտի ըսէք----Բմի'չկ , ինքզինքդ բմշկէ' ։ ճիշտ է : Բայզ
եթէ ես չկրցայ օգտուիլ իմ գեղեցկութենէս , ասիկա պատճառ 
մը չէ որ անոր դուռը փակեմ ուրիշներուն առջեւ։

•k

ճշմարիտ ինքնատպութիւնը միայն հասոլնութիւնր կրնայ ըԱւս/՝ 
վ ասնղի իմ եսիս ի։ ո ր ո ւթ ի ւնն ե րն են որ ինքնատիպ են՝ մնացեալէ 
կուդայ ուրիշնևրէն եւ հետեւաբար չեն կրնար ինքնատիպ րլլտլ։ Ինք
նատիպն է որ հաճելի է ել ոչ թէ արդէն տեսնուածը։
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*

Եթէ դուք վիրաւո րուած չէք դուքսէն ՝ կամ ուրախացած չէք 
դուքսէն , տառապանքի հասնելու աստիճան ՝ դուք ներքին կեանք չու
նիք՝ եւ եթէ ներքին կեանք չունիք՝ ձեր բանաստեղծութիւնը դատարկ
Խ

★

Աոքֆէլըրին հարցուցած են թէ ի՚նչպէս հա րստացած է — «Ջ ա- 
նացի հասկնա լ թէ ինչպէս կրնամ հ ա ր ս տ ո ւթ ի ւն դիզէ լ • իմ ձեռքս ան
ցած ամէն բանովդ ։ *Լ,ոյնը բանաստեղծութեան համար՝ ինչպէս դրա
կանութեան :

★

Պալզազ կ'ըսէր*---  «Սիրային' գիշեր մը դիրք մը պակաս ըսել £» :

★

փրագէտը հարցաքննիչ դատաւոր մ րն է՝ խոստովանահայր մը 
եւ ոստիկանսձպետ մը։

'k

Արձակի մէջ զգուշացէք ձեր նկարագրէն ՝ եւ գործածեցէք ամ- 
րողջ բառարանը ՝ առանց ն ախ\րն տ ր ո ւթ ե ան • Ջեր անձնաւո րութիւև'- 
ները պէտք չեն որ ձեզի նմանին ՝ նոյնիսկ նուազագոյն չափով։ Անոնք 
պէտք է իրենք իրենց նմանին։ Ջեր բառերը պէտք չէ «դուք» ըլլան՝ 
այլ անան|ք : *Լ/ոյնպէս ՝ ձեր նկարագրած առարկան ձեր սիրած առար
կան պէտք չէ ր/լայ ՝ այլ անոնց սիրածը՝ եւ այնպիսի տեսարաններ 
որ յարմարիք անոնց կացութեան : Ջեր բառերը կը նկարագրեն ձեր 
ունեցածը՝ բայց ոչ թէ անոնցը։ Որով՝ ուշադրութի ւն :

★

Արուեստը' միայն ազդեց ութ իւն դո ր ծելուն մէջ չէ։ Պէաք է խոր- 
հիլ այս մասին։ թաւիշի մասին խօսելով չէք կրնար ազդեցութիւն 
գործել ՝ եթէ նկա րագրէք Փարիզի թաղերուն թ չուառութիւնը ։ Եթէ 
սակայն հակապատկեր մը չէք ուղեր ստեղծել։

Ընտրեցէք ուրեմն յատկանշական մ ան րամ ա սն ո ւթի ւննե ր ։ Uju 
մասին ՝ ուսումնասիրեցէք ռուսական վէպերը։ Ջեղի կը յանձնարարեմ 
Եոկոլի «Աեռեալ Հոգիներ»^ Հոն պիտի տեսնէք թէ ինչպէս նկարա
գիր մը ցոյց կը տրուի տուն մը կամ կարասի մը նկարագրելով։

\:Հ\
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*Լրկա բադի րնե րը ձեր գլխուՍք մ է ջ ունեցէք։ Ա տածեցէք անոնց
վրայ եւ զանոնք տիպարի վերածեցէք։ Վասնզի հետաքրքրականը 
ընդհանրացում ին մէջ է՝, Պէտք է որ ամէն մարդ ինքդին ՝0[Լ է11"? ի [*
շո ւր ջինն ե ր ը ճան շնա յ ձել, անձնաւորութեանց մէջ՝,

★

Երկու բառով պէտք է նկարագիր մը տաբ իր անթիւ զանազա
նութեանց մէջ՝, Զա քն տալ ապրեցնելու համար ՝ uni •էն կողմէն մէջ- 
տեղ հանելով։ Զայն իր շու իննէ րո ւն դէմ հանել եւ ներկայ ըԱա է 
անոնց դո րծողութեանց ել հ ա կաղդե ց ո ւթ եանց , այնպէս որ դուք չէք 
որ վէպը գրած կ'ԸԱաք î ա J Լ նկարադիրներ ը։

★

*ք^նա րերգութիւնը մտածման վիճակ մըն է՝ առանց մտածելու՝ 
զգացական վիճակ մ ր' ա ո ան ց զգացումներու՝ պատրաստ' ծնունդ 
տալու ներզգա շնա կ արտայայտութեան մը։

Այղ մ1ՀոՅէ’ն եկած բաոե ր ը քնարական են :

★

'P‘h ա ր ե րզո ւթեան յատկանիշը անգիտակցութիւնն բա!ց ար-
թուն անգիտակ ց ութիւն մը։

fi ան ա ս տ ե ղծ ոթ են էն զուրս ալ քն ար ե ր զո /_ թ ե ւն կրնայ ըլլալ՝
i"i։jh չկայ ճչ՚ք արիա բան ա ս տ ե գծ ո ւթ ի ւև' առանց քանարերգոլթեան î

★

Ոճի խնդիրը- «Ոճը մարղհ իսկ է» » ըսած է Պիւֆոն ՝ Ըս^լ կ'ուզէ , 
Հ որ մարդուս կուրծքին և արիւնին մէջ կայ իբր ամէնէն խորունկը։

Պէտք է գրել մարդուս անձո լլե լիո ւթեամ բ ՝ հո՛ս է ինքնատպու
թիւնը՝ որ փնտռուած պէտք չէ ըլլայ ՝ այլ բնական^ մարդուն համար։

Գլխաւոր խնդիրը' իր դա դափա բները բառեր ուն վրայ կա դա պա
րելուն մէջ կը կայանա յ ՝ ու իր զգացումը' շա ր ա հի լԱ ո ւթ ե ան : Առա ր- 
էային առջեւ կենալ ել սպասել որ հասնի վերնադիրը որ. զայն կը 
ներկայացնէ ։

Թարգմ- Ա-
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( L’EXISTENTIALISME )

Գ-

Սարթր դեռ չէ գտած /'ր բարոյականը^ Ըայց տեսականօրէն որոշ 
ըեն ա դա ան ե բ հանած են ու կը հանեն եղը ա կա g ո ւ֊թփ ւնն ե ր : }՝րեթէ
բոլոր դե դա ր ո ւե ս տ ա կան զործերու մէջ՝ Ա ա ը թ[• [' հերոսները փակ
չուն են եւ ըեդհանուբ օրինակով եթէ բացատրելու րլ /անք , է ր են ր 
կ}իյնան դիւրութեամբ իրենց սարքած որոգայթին մէջ, ինչպէս ճանճ 
,եը կ՚իյնայ քաղցրաւենիին անոյշի դա լա թին- մէջ՝. Ուրեմն անհատը 
մշտական սպառնա լիրի տակ է խո րասուզուե լու ՝ փնտռելու նոյնիսկ 
այնըան ըտղցր անոյշը ճաշակած ատեն :

Որոինք են այն գլխաւոր փորձաԼըները ոը ա բդելը կԸ1_էա^ մար
դուն յաղթական դուրս դալուե 1!',յ!Լ և ր կո ւ գոյութիւններու պայքա
րէն y պահելու համար իրական ն արդուն վաւերական արմ՜անիըը ա՛
ղա տ ո ւթիւնը :

Հոս , այս պայքարի բնութիւնը քննած ատեն , կը փորձուինք եր- 
բեմն երթալ դէպի քրիստոնէական , նոյնիսկ այլ կրօններու հիմնա
կան սկզբունքներու կիրառում ին , անոնք բնազանցական տեսակէտնե
րը ի նկատի չառնելով այլմարդկային , երկրային կեանքը՝ առաջնոր
դելու համար զեոլած կանոններու կիրարկում ին տեսակները :

Առաջին գծ՜ին վրայ կը գտնուի ձգողութիւնը դէսլի մարմնակա
նը-. Երբ pour-soiî- կր մխրճուի, կը խորասուզուի en-SOÎ/- մէ9 : 
Այն միսը որ վաղը դիակ պիտի դառնայ կը կլան է ազատութիւնը, եւ 
ահա իրական մարդը կը փորձուի խեղդուիլ-.

Երկրորդ , ազատութեան ոչ նուազ ահաւոր թշնամին' իրմէ , տն- 
հատէն զուրս Ուրիշն է, ուրիշի մանաւանդ հայեացքը որ կր սպառնայ 
նոյնիսկ լռութեան մէջ, Ուրիշի հայեացքին առջեւ անհատին ազատու
թիւնը կր թանձրանա յ , իր մը կը դառնայ ու կր ձեւափոխուի , ըլլալու 
համար en-SOÎ մը: Գեռ աւելին, պիտի ըսեմ, որ հայեացքէն ա֊
լելի անոր գիտակցութեան, ճանաչողութեան չափը, կրնայ սպան 
նեյ, մեռցնել բոլորովին անհատի ազատութիւնը (Ար«։աչ£«) (*) :

(*) Sb'u «Երեք Ընկերները», վէպ Աելոյեանի , տպ- 1931 ին:
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էւ յետոյ' այս երկուքի մ իա ցում ութ ITflufi եւ ^.Նլփշը --- ամօթի
զգացում ը կուդայ խեղդելու ազատութեան բնական բոզ բո ;

Ենչպէս ըսի ՝ այս երկու ահաւոր թշնամիները դիւրութեամբ մեզ 
պիտի տանին ճգնաւորական կեանքի մը գերադասութեան : (“tiUipMj, 
/» ♦ հատուած} յ

Ոայց մեր մամանակի մարդը՝ ընդունելով միեւնոյն թշնամինե
րը՝ անոնդ դէմ կը պայքարի այլ մի^ո ցնե րով ՝— բո լո ր ո ւԼին հ ա կա ոա կը
քրիստոնէական առաջին դարերու միջոցներուն՝ ---  իրական կեանքը
ել երեւակայութիւնը։

❖
փ փ

(Հուզական դործունէութեան Հարր,ը *---  Ուրի Լի ակնարկին առջեւ
մարդ կը դառնայ իթ մը : նեղացուցիչ է այդ վիճակը։ Ոայց ինքն ալ 
չի դադըիը տեսնելու ուրիշ մարդիկ նոյնպէս իրեր ՝ փ ոիւ ադարձաբա ր :

Որոշ պարագաներու՝ կեանքի որոշ պահէ բուն մարդը պարտաւոր 
է իրականացնել այդ իր մը դառնալու վիճակը՝ զինուորը հրամանա
տարին առջեւ՝ --- մ ա ր դ յլին ո ւո ր ը ---- կը վեր ածուի պարզ մեքենայի
մը՝ ստացուած հրամանը գործադրելու համարդ Այսպէս է ն՛աեւ պաշ- 
տ օն եան' իրմէ բարձրին հայեացքին առջեւ» Եոկոլի թիփերը՝ եւ ահա
բազմաթիւ անհատներ ՝ կը տեսնենք կե ա որ իրերու բերմամբ
կորսնցըւցեր են իրենց ազատութիւնը։ Ու երբ դուք անոնց կը խօսիք 
անձկութեան ( angOlSSC ) մասին՝ անոնք կը պատասխանեն թէ իրենք 
երբեք չեն զգա g ե ր տյդ ^ախտաբանական^ զգացումը։

Անոնք գիտա կց ա բա ր դարձեր են պարզ առարկաներ ուրիշի աէ
քին ՝ ---  շարմուն նկարներ հասարակութեան աչքին առջեւ։ Ո՛չ մէկ
անձկութիւն : արման կւս Z'/' -W կը տեսնենք անհատներ՝ Ո ւտ լթ Տ/,ս~ 
ւէյՒ պատկերներ ՝ որոնք իրենց գոյութենէն առաջ արդէն նկար ուած 
էին :

❖

իրական կեանքի վտանգը . (Հայց երեւակայութեան ումով ես զայն 
կ՛ ուրանամ ՝ կարողութեանցս չափով ես զայն կ'ոչնչացնեմ ։

Եւ այս յուզական կոչը կ՚ազդէ նաեւ ուրիշին վրայ՝ կրնայ փոխել 
ւրիշին Հայեացքը՝ եւ փոխանակ ազատութիւնը թանձրացնելո

ւելի հոսանուտ կրնայ դարձնել՝ ատելութիւնը
մզել մինչեւ կրօնա կան զգացումի ծնունդին ու զւ

կրնայ փոխել , 
rր գա g ո ւմին ♦ ♦ •

Ի՞նչ կը ն շանակէ ստեղծել 5 հեռացնել աշխարհ ը ՝ ուրեմն ի ր ա կա
նք ՝ եւ անոր փոխարէն ստեղծել պատկերներու նոր աշխարհ մը ՝ կազ
մելով տեսակ մը հակաշխարհ ՝ որով կ՛ուրանանք իրականը մամանա- 
կաւո րապէս։ Եւ ահա ծնունդը բանաստեղծներու ստեղծած ամենա
ազդեցիկ միջոցին' արուեստին' պաշտպանէ լու համար մարդը իրեն 
ս պա ռնաg ո ղ վտանգներու դէմ ։
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է'այց երեւակայութիւնն ալ մնալով միս մինակը' մամանակի րն- 
1"“'եԸ1'ն 'եԸ թուլնայ „լ կը կազմալուծուի (atrophie) : Երեւակայու
թեան ազատութիւնը պէտք է որ ծնի ու հաստատուի կռուի մէ9,

Ը"ԼՈԸ ՛Արգելքներուն դէմ •

Գոյոլթենականութեան համար կեանքը կեանք չէ առանց զոր. 
ծոզութեան : Անոնց է որ մարգը կը նուիրուի (s’engage) եւ ատով ան 
կը ջանայ իրականացնել (se réaÜSe), ան կ՚իրականանայ ։

Երեւակայութեան դիմելով հանդերձ՝ ան կապուած պիտի մնայ 
իրականոլթեան լ իրական կեանքը պէտք է ընդունի որպէս հիմք իր 
ընթացքին։ իր ազատութիւնը պահելու համար՝ ամենօրեայ մզած 
պայքարն է որ պիտի ազատէ զինք ծուղակն իյնալէ , պահելով իր հե
ղինակութիւնը եւ ընդլայնելով իր ազատութիւնը հետզհետէ Հ

Կաթոլիկութիւնը կ՛ընդունի որ «հրաշքներ» գոյութիւն ունեցեր 
են եւ կ՚ունենան : Գոյութենականութիւնը հրաչք չ\ընդունիր , Մարդը 
t‘ Ը է մ՛ը կեանքի իւրաքանչիւր րոպէին պէտք է £Îr/«//£EligO er ՏԱՈՆ 

ըլլաշ այս կը նշանակէ . [d-է այս կամ այն մարդուն համար
կրնայ ըսուիլ որ «ան բնաւորութիւն ունի» --- ասիկա կը նշանակէ որ
ան մարդ մըն է , որ չի փոփոխեր իր ծրազիրները՝ թերեւս հիմնական
ծրագիր մը , բայց ել հիմնականօրէն ազատ ;

Ել այս ազատութիւնը վախճան չունի , Մահը երեւոյթ մըն է որ 
կը հետեւի գործարանական կեանքին , ել ոչ թէ ազատութեան : "

■Յիչենք միայն Շօպէնհաուէբի տեսակէտները։ Ան չ՚ընդողնիր 
գիտակցութիւն ունենալ ազատ ընտրութեան ; Ին ել կամ չընել սեւէ 
բան։ «Ես այս բանը ըրի՝ որովհետեւ ուզեցի ընել։ Իմ վիճակս փսխ
ուեցաւ՝ ուրիշ վիճակի մը մէջ ուրիշ բան մը պիտի ընէի ։ Մարդու 
զիտս, լրութեան մէջ ոեւէ գրգռում կրնայ եբեւոյթ(phénomène) մբ ա- 
" աջ բերել՝ ինչ ո բ գոյութիւն ունի երեւոյթն է, որով' ազատ րնտ- 
րութէւնՀ անկարելի է» •

Ուրեմն ազատութիւնը բացասական իմացողութիւն (concepte)
,!ըն է-----Իանթը պիտի աւելցնէ' չկայ ազատութիւն առանց օրէնքի.
անոր համար ազատութիւնը օրէնքն է. Շօպէնհաուէրի համար ընդ
հակառակն՝ — քանի որ օրէնքը կայ՝ ազատութիւն չկայ։ Նոյն հա- 
լադրոլթիլնները նաեւ բնաւորութեան (caractère) մասին --- բնա
ւորութիւնը ճիշտ այն դերը կը խաղայ ինչ որ բնական ումերը տիե
զերքի ձէջ. Բնական այո ումերը իբականոլթիւնն իսկ են։ Անհատա
կան բնաւորութիւններ բնական ումեր են։ Գործողութիւն մր որ 
առաջ կուգայ կոյր ազատսւթենէ մը՝ որ հիմնուած է պատահմունքի 
‘և,այ I կը նշանակէ թէ չենք հասկնար մեր ազատութիւնը ։ ինչ որ է , 
է ։ ուրիշ կերպ չի կրնար ըլլալ՝ բնաւորութիւնը անփոփոխ՝ անսա- 
սան (immuable) է ։ Կան բնաւորութիւններ որ կրնան բարեփոխուի. . 
Ան կը կարծէ որ միմիայն երեւութական են ՝ իր հիմքին մէջ ան մ ի,.ո 
միեւնոյնն է ։ Ատոր համար ալ մարդը իր զործերուն համար պաս,աս- 
խսւնատու. է յ լ

Աեզմէ իւրաքանչիւրը իր բնաւորութիւնը կը ճան շնայ միայն 
փորձառութեամբ : Անհնար է մարդու մը համար ըսել թէ ան ի՛նչ է ։

Ոչ մէկ եզրակացութիւն կարեթ, է ընել մարդու մը վրայ' անոր
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մահէն առաջ-, Մարդու. կեանքը, ինչպէս Հէկէլի abSOlll բացար
ձակը միայն վերջն է իրապէս (wesen ist was gewesen ist) :

Ե*- այս դատողութիւնը կը պատկանի մարդու մը մահէն յետոյ 
մնացողներուն' ճշմարտութիւնը գտնելու համար՝,

Եուգանք Նիցչէի ա յն պատգամին որ զիւրաքանչիւր որ իր կեն
սագրութիւնն է^ î !

1}ւ ահա դոյութենականութեան հիմնական սկզբունքը թէ Հ_կայ 
մարդկային էութիւն (eSSOnCe) կամ մարդկային հաստատ բնութիւն 
հակառակ է ո ւթենա կանութեան (eSSdlti alisme) î Ան շատ մը կէտերով 
մօտենա էով քրիստոնէական վարդապետութեանդ մարդուն տիեզերքի 
մէջ կուտայ առանձին տեղ Հը։

Սրով մարդը բո լո ր արմէքնե րո ւն սկիզբն է յ Ան մինակ է դ ամէն 
տեսակ տառապանքներու ենթակայ դ ել մէկը չկաJ որ արձագանգ 
տա յ անոր յուսահատական կանչին յ Ա* արդը փասքա լեան կո չում ով 
կիբ^ մըն է (passion) , բայց անօգուտ կիրր մը։

Մարդը թնչպէս պիտի գիտակցութիւն ունենա յ իր գոյութեան 
մասինդ եւ եթէ Նի^չէն կ'որոնէ մարդու մը էութիւնը իր կենսագրու
թեան'բ, կենսագրութիւնը կը նշանակէ սակայն անոր անցեալը։

Գոյութիւն չունեցողը պիտի մնայ յետաձգուած ( €Ո SUPSiS )? 
քանի որ գոյութիւնը չէ վերՀացած ։

Ոայց ներկայ գոյութիւնը եթէ պիտի հաստատենք անցեալովդ որ 
en-soi է մրն էդ անհրամեշտ է զայն եթէ ոչ ոչնչացնելդ գոնէ պարա
կից ացնել։ Ուրեմն այղ անցեալը այս րոպէիս ինծի չի պատկանի րդ 
որուն ես այլեւս կապուած չեմ դ որովհետեւ եթէ կապուած մնամ 
ներկայիս ալ իմ անցեալին ( ՕՈ-SOi ին) ես ծուղակը պիտի իյնամ դ 
ու պիտի ըսէի» «4/Î մ տածեմ դ ուրեմն է ի$> : Ոայց իմ ներկայ գո
յութիւնը արմէք կը ստանայ երբ անցեալէն յետոյ կը հիմնուի նաեւ 
ապագայի վրայդ «ես եմ»ը կը գտնուի «ես էի^ի եւ զես պիտի ըլլամ^ի 
մէջտեղը՝. «Աս ծրագիր մըն եմ ըլլալու^։

Բայց բնչ ըլլալու. :
Այ ս իւօսքը միայն կը բաւէ զօգուտ ի?) եւ զանօգուտի» գաղափարը 

զարգացնելու։ Աւ որովհետեւ այս գրութիւնը ամէն արմէք կը բացա
տրէ մարգովդ տեսնենք թէ այգ կիրըԸ) որ մարգն էդ օգտակւս* ր է թէ 
անօգուտ :

Երբ կ՚ըսենք թէ այսինչ կամ այնինչ առարկան զօգտակարե են դ 
կը նշանակէ այգ առարկաները ստեղծուած են ծառայութիւն մը մա
տուցանելու համար*

Ատոր համար պիտի տրամաբանենք թէ մարգը գոյութիւն ունէր 
այսինչ կամ այնինչ առարկայէն առաջ։

Եւ֊ յետոյ այգ առարկաները թանձրացեալ ձեւով գոյութիւն ut-- 
նենալէ առաջ գոյութիւն ունէին որպէս գաղափար մարդու մտքին 
մէջ՝. Անոնք պէտք էին մարդուն կա րիըին բաւա ր ա րո ւթի ւն տալու 
համար : „

Այէ առարկաներու շինութեան նպատակը պարզ է î
Ոայց մարգըդ բարձրագոյն արարածի մը կողմ է որոշ նպատակի 

համար շինուած առարկայ մը չէդ եւ առարկայէն առաջ անոր ձեւի 
մասին գաղափարական յղացումը գոյութիւն չէր կրնար ունեցած ըլ-
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լալ, Ան ուրեմն անօգուտ է, տուեալ առարկաներու համեմատու- 
թեամբյ

Ահա տրամաբանական եզրակացութիւնը գոյութենականնե րու
հիմնական անաստուածութեան գաղափարին*.

Որովհետեւ, եթէ մարդը օգտակար ըլլար, եթէ որոշ մէկ նպա
տակի համար ստեղծուած ըլլա ր   ան ազատ չէր կրնար ըլլալ *.

Բայց ան ազատ չէ, ան անօգուտ է, ան ոչինչ է, ուրեմն Աստ- 
ուած ղո յո ւթ fi ւն Հունք։ î

Հոս անմ իգապէս փոքրիկ փակագիծ մը անհ րամեշտ է նախ քան 
րնդհանուր քննադատութեան անցնիլը î

Կրնանք հարցնել----Միայն մա՞րդն է որ անօգուտ է բնութեան
ա յն բան բա ղմազան ստեղծագործութեանց մէջ*. Կենդանական , բու
սական, ծովային աշխարհի մէ?, իւրաքանչիւր էութեան նպատակը ի 
յառաջագոլնէ որոշուա՞ծ է, կամ մարդկային միտքը ատա՞կ է հաս
կնալու եւ րմբռնելու բնութեան ամբողջ գաղտնիքը*.

Եւ յետոյ, հիմնուելով օգտակարութեան սկզբունքին վրայ, 
մարդուն ստեղծած բոլոր դեղարուեստական գործերը անոր ո ր օգ- 
աակւսրութեան համար են*.

Նոյն իսկ իրական ու ընկերային կեանքի մէջ, այն բարոյականը 
"Ր I'I' գերագոյն առաքինութիւնը կը համարի յաճախ, եթէ անշահս։ 
խնդիր սկզբունքներու վրայ չէ հիմնուած, այլ միմիայն օգտակարու
թեան սկզբունքին վրայ՝ բոլորովին կը մերկանայ իր բարձրագոյն 
կոչումին ծառայելու վիճակէն •

Օգտակարութեան վրայ միայն հիմնուիլ մարդուն գոյականու
թիւնք բացատրելու միջոցին , չի՞ տանիր հարցը դէպի քիչ մը թեթեւ 
ft մ ա ս տ ա կո ւթ fi ւն î

Գո լո ւթենա կաններո լ ազատութեան գաղափարը հիմնուած է Տ ե*՜ 
քարթի սկզբունքներուն վրայ : էակ մը կար որ կը տիրէր եւ որու մտքին 
մէջ մարզդ կը յա յանուէ ր ո րպէս էութիւն մը*. Մարգը ինքզինքը կ ե- 
րեւակա լէ ր ո րպէս արձան մը ա րձանագո րծի ձեռքին մէջ, եւ այգ ար
ձանագործը մարդու մասին կը մտածէր ինչպէս կօշկակարը կօշիկի 
մասին *. Բայց այս ձեւով մտածելով Աստուծոյ տուած կըլլանք ստո
րոգելի մը որ մարդկային է*.

Աարթրն ալ Տեքարթին հետեւելով կԴնթադրէ որ ամէն բանի 
արմատը պէաք է փնտռել ազատ գո րծո լնէ ո ւթեան մէջ, զոր Տեքարթ 
կր վերագրէ Աստուծոյ*. Ուրեմն ազատութիւնը աստուածային է, թէ 

այդ գաղափարը կը ճանչցուի առանց փաստի, միայն փորձառու- 
թեամր*. Բա fg այս աստուածային ազատութիւնը մարդուն իր սեփա
կան ազատութեան աոաջին յայտնատեսութեան , (intuition) մէջն 
է, որու մասին մարդը դարրներ է իր գադաւիարր : Աւելի առաջ եր
թա/ով մարդուն կուտայ ստորոգելի մը որ Աստուծոյ միայն կր
տ բուէ ր:

Մեր մօտիկ մամանակի այլ փիլի սոփանե ր ո ւն հետ եթէ համեմա
տելու ըլլանք Աարթրի տեսակէտները, որո չ զանազանութիւն կր գըտ- 
նենք օրինակ իիրէօյտեան տեսութեան հետ*. Մինչ փրէօյտ , ինչպէս եւ 
բո/որ հոդեվերլուծողները կ'թնդունին մարդուն ցանկութիւնը' վերա
դառնալու «ոսկի տարիքին* եւ նախածնունդի կեանքին*. Աարթրի հա
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մար՝ ին չպէ ո տեսանք՝ մարդը կը բաղձայ աւելի դաոնալու իրի '[ի՜" 
ճա կին ք/.,' տ շ իւա րհ ի մ էջ ) î

եւ այմ՜մ մենք տեսանք մարդ անհ ա տ ը ՝ մինակ ՝ ինքն իր մէֆ ՝ 
ինքն եր ոչնչու թեան մկջ î

/*/// լբ մարդը մինակ ^աս[րիր աշխարհիս ւքրայ* Ս* ե ր օրերուն՝ 
բառին բուն առումուք ճգնաւոր գոյութիւն չունիմ

Մ ենք տեսանք Ս տ բթրի մէկ պատասխանին մէջ՝ ուղղուած Հուն
ս՛ տ բաղի հ ամ ա լնափար փի/իսոփայ Լուկաչինի , թէ իր վարդապետու- 
թ!„նր տ քն առաւելութիւնն ունի որ ընդունելուԼ անհատի աղատու- 
թիւնը՝ չուրանար նաեւ ուրիշի ազատութիւնը*,

1_Լհա աչս «ուրիշին է որ ելարմկ քիչ մը աւելի ուչադրութեամբ
քննութեան ենթարկել*

Որդէն յի յեց ինք որ «pOOT SOI '»/' «ՇՈ-ՏՕ!» դառնալուն երեր 
վաանդներէն երկրորդը ուրիշին հայեացքն է ր :

Pour soi <ն կրնա/ դո /ութիւն ունենալ իր ադատութեան բացար- 
ձտկ կ ա րե / իո ւթիւնո վ ՝ բայց կեանքի պայքարին մէջ ան կրնայ եու- 
դակն ի/նո,/ ու դաոնաք Օ-Ո-ՏՕ! մը : Որով անհատ[լ մը ամբոդՀ կեան
քի բնթացյփն անհնար է որոյ եզրակացութեան յանգիլ անոր իսկական 
Լոլիէեան մասին, որովհետեւ ամէն րոպէ անոր })OUP SOI ն կրնայ 
ւեուիոխոլթե ան ենթարկուիլ , միմիայն անհատի մահէն յետոյ է որ 
մճոականօրէն հասան պիտի ըլլայ իրեն առաջնորդող իտէա/ին •.

Մէկը կրնա/ հերոսական դորներ կատա րան ԸԼ[ա է [՛ Ը անցեալին 
մէջ Հրա /դ երր իր կեանքի վերջին օրերուն ան կր փոխէ իր րնթացքր 
եւ նախկինին հակառակ գործողութեան մք մէջ կր գտնուի , կր ն յա
՛րակէ ատով ան ջնջան կ՚ըլլայ իր նախկին բո/որ ըրածները, ինչո ւ , 
որովհետեւ ուրիշին կամ ուրիշներուն կաղման կարծիքը իր մասին 
կր ւի ո խո լի :

Բա/դ ա/ս ալ սխալ է, որովհետեւ գնահատութեան չափանիշը 
J ամանակ ի ընթացքին կրնայ փսխուիք. Դարեր շարունակ վասակ մր 
ենթադրուած է հ ա լատ ա ցեա/նե ր ո լ կողմէ որպէս դաւաճան մը: 
Բաքս, ա րամ ուրանա կան վերլունոլթեամբ այսօր կրնայ պատահի/ որ 
ոչ միայն արդարացուցիչ հանգամանքներ գտնեն վասակի վարմուն
քին մէջ ա/լ ել գնահատեն անոր քաղաքական իմաստութեան դործր-.

Մ ա րդկտ j ին դի տ տ կ ղ ո լթեան ամէնէն մղձաւանջային կէտր ուր ի շ ին 
պիտի կրնա® լ թողուլ իրմէ պատկերը ին չ որ պիտի բանկա ր î եւ 
մարրխիկ կ^րնկրկին իըենղ վերջաւորութեան առջեւ ՝ մահուան առջեւ՝ 
որովհետեւ անոնք դեռ գործադրելիք ձեռնարկներ ունին ՝ որ ովհե տեւ 
անոնք կր հետապնդեն իըենղ ի տ է ա լա կան նկարը որ կը փախչի լամա-
ռՕրէն*. ՚ ' ' ' ■ ■ ! î’ : '“Ո—

ւէրյպէս Սարթը կ'երեւակայէ անձկութիւն մը մա րդուն ուրիշին 
հանդէպ՝ անձկութիւն մը՝ որ յառաջ կուդայ յուսահատութենէն î 
U*ահ ո լան րոպէի մը , երբ jPlOUP SOI ն կը սառեցնէ ոլ կը վերածէ 
en-soi ի է որ ինքը չէր փափաքեր երբեք , մարդը կը սարսափի , ել 
յո ւս ահա տօ ր էն կը փնտռէ յետաձգում մը (sursis) •
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Հոս Ս ա ր թ ր fi մ տած ո ւմ ր աղա յա էք ան Լ î Է՚^ն շ ար/Էք ունէ rf-ա— 
մ ան ա կա 1լ fr րյ մարդուն համար Հուր է շ էն'}? կարծէքր *, Պատմութեան մք^ 
ամենամեծ մարդէկր անոնք են եղած' որոնք էրենդ մամանա կէ րն- 
թաղ էկ Հպարտաւո րոլթէւններուն^չ հակաոակ են դործած *.ք$)րանսական 
ո է ղ է ս թ անն ե ր ո ւ մէֆ րլլալյէ) ել անոնդ կեանքէն վերդուդած ո֊րուադ- 
ներաք դրական դո րծե ր արւոադրելր շափաղանդ շատ են ադդե ր V ա ր- 
թրէ տեսակէտներուն վրա/։ էք ւ վերջապէս ) մարդկութեան ո ր տո
կոսն է որ կր մտածէ) էր մահէն յետոյ էր թողած ան ո ւն էն կամ րնդ- 
հանուր տս/աւորութեան մասէն*. էքրկրադունդէ ամբողֆ բեակշութեան 
քան թ տոկոսն է որ մահէն յետոյ ալ էր POUP SOI պահած
բ/լա/ոլ մաս էն խորհէւ է1 ս կ ո րպէս փէ լէսուէայ մտածելով) անհուն 
մամանակէ ո յորա էն մէ^ , թնշ կ^արրեէ քան է մք ան հ ա տն ե ր ո ւն կաղմած 
կարծէքր լաւ կամ վատ) մէկու մր մահէն յետոյ*

է՜ք րկոլ անձերու յ ա ր ա բե ր ո ւթ է ւն ը շատ բարդ բնութէւնւ ունէ , 
երբեմն վ տան դա լոր բաքդ մ է շա անյաղթե/է* («Ելւ^ք p(l!jlrpRljp(p» ) î

էքրկու անհ ա տնե ր է րա րու կր ծառայեն ո րպէս հայելէներ էնք- 
դէն,թնէն ճան շնա լու համար։ Էէնէատբ ո րպէս POUP SOI մր դէտտկ- 
ղ ո ւթ եան ղտլու համար անհ րամ՜ե շտ է որ ուրէշէ մր ղոյութեան հետ 
շփում ունենա յ •

Որով ուր է շն ա ք էրմով է) որ ճաււադա յթներ ու փոէւարձակու- 
մով եր էն քն աղէ տակդ ո ւթեան կրնայ դալ*

Այս է րե րակա քսում ր կրնար օղ տակտ ր համարուէ լ) բայդ է] ա ր թր 
րնդհակառակբ ս ա ր ս աւէ ե լէօր էն դմ՜ոքսայէն կր ներկա լա դնէ ել մարդր 
որ կար էք ունէր ու րէշթ՛ I՛ P ™>UP soi է դէտակդութեան հ ամ ար , 
րնգ հակառակ ր , •։ լը/, .ին հ ւս ,եա լլքը արգելք կ\րլլայ իր DOUT SOI ի
գարգագման ե։ եոլգակր կր ձգէ 1ս1 քն ՇՈ-Տ0’ il" ր դարձնելու մի
տումով , կը ջանայ թանձրացնել իր ագա ա ո ւթ //jlÎt ր ;

Ն Մ-

★
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Ա8Ս է ԱԱՏեԱՆՍ

Այս է մատեանս • զայն ձե՜զ համար եմ գրած, 
Պարմանինե՜ր հայկազուն •

Պատուհանի նման փոքրիկ, այգամած*
Ան դէմն է ձեր աչքերուն:

Շիրմէս մինչեւ ձեր ջերմ օրերն երկարած 
Ան պարտէզ մ’է ու նամբայ ,

Որուն վրայ երբեմն ըստուերս երկիւղած՝
Լուսնի լոյ սով ման կուգայ ■ • • :

Ո՜վ հայ տզաք, զայն գրած եմ ըսելու 
Համար թէ ի՜նչ խոր սիրով

Սիրած եմ կեանքն այլ արիւնած մահազդու 
Իր վէրքերէն տանջաիյււով • • • :

Եր զգա՞ք երբեմն էջերուն վրայ ցոլացած 
Բարդ ապրումներն իմ հոգւոյն-

Սէրն ուզելուս համար կեանքէն բարձր, անդարձ, 
Մարդն' հաւասար դիցերուն-։--

Եեանքն ուզելուս համար հաշտ ու երջանիկ ,
Հողին բարիքն' ամէնուն

Համար ցանուած անոյշ խաղող, հացհատիկ,
Եւ վայելում լաւագոյն:

Ահաւասի՜կ էջերուն վրայ թրթււագին' 
Մորմոքումներս գհրհրզօր'

Ընդդէմ ոազմին, խաբէութեան, տգեղին 
Ու կեղեքման ահաւոր :

Տեսէ՜ք, որքան մեծարած եմ հայ լեզուն,
Եղած անով հոգ՛եզմա՜յլ •• •

Աւանդած եմ զայն օտարին եւ հայ ուն,
Իբրեւ աղօթք ու դայլա՜յլ---:

(*) I,iii[iiuiբան քերթուած՜ներու հատորի մը որ լոյս պիտի 
տեսնէ հետագային i
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Ընդվըգա՜ծ եմ մոոնալ աքսորն հայկական. 
Ոհրագործուած ըսպանգին,

Վըրէժն անդուլ կ՛ապրի ինձ հետ մ՛ի'շտ ներկան , 
Կ՛ապրի մահէ՜ս ալ անդին • ■ • :

Մի' զարմանաք որ մի՜շտ եղբայրս եմ երգած 
Ո լ ձայնս է ծո՜վ հեկեկանք • • •

Ըսպաննուած Զինուորին հետ՝ սրտաբաց 
Պէտք է խօսի՜լ շարունակ ••• :

Ո՚ըխիթարե՜լ հարկ է վիշտն իր անսահման • 
Երիտասարդ սիրտն իր բոց'

փեո. լեցո՜ւն է գորովներով աղուաձայն, 
Կարօտներո՜վ ցաւակոծ • • • :

Եթէ գիտնաք թէ ի՜նչ սէրեր չ՚ապրըւած,
Եւ խորտակուած երազներ

Հրդեհելով, ընդերքն հոգւոյս' յեղակարծ 
ժայթքած են հո՜ս իբր երգեր • • • :

Այգ երգերն են որ ձեր լոյսին կը ձօնեմ 
Ո՜վ ասպետներս հըրաչուի,

Որ մահէս վերջ,— 0՜ մղձաւանջ ուրուադէմ —- 
Ըստուերս ձեգմէ մի՜շտ սիրուի • • • :

★
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|_եԶՈր11ԲԱՆ11հԹԻԻՆս

ԸՆԱեՈւՅԻՆ WdlWMj ՍԸՆ է
Լեզուաբանութիւնը կը գտնուի երկու զըխաւո ր խնդիրներու աո- 

ջեւ ։ Առաջին' ի՞նչ է լեզու մը ել ի^նչ գեր կր կատար կ ընկերութեան 
‘‘ը եւ- երկրու,ղ' 1՚՞նեսձ ս եւ ինչու կը փոթուին Լեզուները :

I' նչ կ լեղու մը։ Ահաւասիկ հարցում մը որ շատ չկ զբազեցու- 
ցած լեզուաբանները* Անոն^ որ պատասխանած են այս հարցումին 
համաձայն չեն իրարու հետ։ Տասնըիններորգ գարուն այն տեսակկտը 
կը պա չտպան ո ւկ ր թկ լեղուն գործարանաւորութիւն (organisme) մըն 
կ։ Այս բացատրութիւնը կը գործածէր Գերմանացին Պոբբ՝ որ հնդեւ
րոպական լեզուն ե րու համեմատական ուսումնասիրութեան հիմնա
դիրներէն մկկն կ ։

ինչ որ ըսել էլուզկր սակայն սա կր միայն թկ լե զուն քմահաճօ- 
է՚կն յօրինուած բան ii ը չկ յ Ալկոլս թ ՇըԼայխըր^ որ 'թ'['Հին գարուն 
կկսերոՀն տիրական գիրք մը կը գրաւէր մեր ղիտութեան մկջ՝ լեզուն 
կը նկատկր բնական գործարանաւորութիւն մը։ իբրեւ թկ լեզու մը 
կը ծազկկր ել կը խամրէր բոյս ի մը պէս* ^Լ՚՚՚յխԸէ' կը փո^էր տար- 
օ լինա էլան ո ւթե ան գաղափարները կի[,Աէըկել լեզուաբանութեան մկ9_։ 
իսա անոր ՝ լեզուն կազմ ա խօսական երեւոյթի մը արտայայտութիւնն 
4 է՛ ) ՛է՛՛ր կարելի չէր " ւզզա էլի են թ ա ր էլե լ զննոզո ւթեան ։ իո/յց Շ ըլա յ- 
խըէ՚ի Ֆրանսացի գաղափարակիցը Ապե լ 0 Հլա ք լեզուն կը կապէր 
Պրոքայի համ բա ւա ւո ր լեզուական կեդրոն ին հե տ ։ Սկւլբ ունքով ՝մարգ 
միայն մէկ լե զո լ կրնար կատարելապէս սորվիլ՝ եւ լեզուաբանուս 
թիւնը^ ըստ Շչայխըր I' ։ բնական զիտութիւն մըն կր (1): Մինչեւ 
այսօր հասարակ մո /լո վո ւր ղը այս տեսակ դաղափա ըներ կը սնուցանէ , 
որոնք լրադիրներոլ մէչ ալ կը պաչտպանուին երբ «լեզուի կեանք»ին 
պաշտպանները կր բողոքեն ուղղագրութեան բա ր եփ ո թո ւթեան g դէմ :

Շլայ1սըր1' Գպրո9Ը լեղուն կը նկատկր գործարանաւորութիւն մը : 
Ընդհակառակն , ուրիչ լեզուաբաններ լեզուին մէչ կը տեսնէին մարդ
կային դործունէութիւն մը-. Վիլհելմ Ֆոն Հոլմպոլտ գերմանացի մեծ 
գիտունը եւ պետական մարդը (1767-1835) կ\րսէր արդէն թէ «լեզուն 
դործունէութիւն մըն է, energeia {երկում) մը եւ ոչ ergOn {երկ) 

Ը'- (2) Մեր օրով, Եսբերսըե այս տեսակէտը կը պաշտպանէ (3):
Ըստ անոր , լեզուն «ն սլա տ ա կա լո ր դործունէութիւն» մըն է , գործոլ- 
նէութիւն , որուն նպատակն է կարելիութիւն ստեղծել որ մարդիկ իրա
րու հետ յարաբերութիւն հաստատեն ■ ՀերԱն գարուն վաթճանին

Բացման գաս (Խլոյի Համալսարանին ընդհ- լեզուաբանութեան 
Դասընթացքին, կարդացուած 1931 դեկա Աին, եւ հրատարակուած 
Tidsskrift tarSprogvidenskep , հատոր Ե-, Էջ 315-331: Ինչ ինչ մասեր 
յապաւուած են եւ ցոյց տրուած կսվսման կէտերով; Հ-Պ՛
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ամէնէն հզօր լե զո ւա բան ա կան դպրոց ը գերմանացի նոր-բեր ական
ներու գպրո ցն ալ լեզուին մէջ կը տեսնէր հաւաըական գործ ո լնէ ու- 
թիւն ։ Ան ոնց համար լեզուն հոգեկան երեւոյթ մըն էրէ Այս երեւոյ- 
թին բնոյթը եւ գարերու ընթա ցըին անոր կրած զարգացումները կը 
բացատրուին տի ե զերա կանօր էն ի զօրու եզոզ հոգեկան պայմաններովդ 
Այս կէտ ին մէջ նո ր—ըերա կաններո ւն հետ համաձայն էր ՆԼունտ փի
լի n ո ւի ան որ , խեը ա Լ y լեզուն եւ լեգո ւա կան փոփոխութիւննե ր ը կը 
մեկնէր հ ո գե բան ո ւթ ե ա մ բ (4) î \յՈ ր—րեր ա կաննե րո ւն տեսաբանը Հ • 
Յաուլ կրըոէ որոշ կերպով*

Ս շակո ւթա յին որեւէ շարմումի կենսական ազգակը կը կազմէ 
անոր Հպարունա կա ծ) հոգեկան տարրը y որուն Լուրջ կը ղարւնայ 
նաել ամ էն ին չ յ

Հոգեբանութիւնը հետեւաբար , ազնուագոյն հիմն է բոլոր իրենց 
բարձրագոյն իմաստին մ Լ բոն ելի մշակութային գիտութիւններոլ ;

Թէեւ այս հոգեկան տարրը չըլլայ միակ գո րծօնը (5): \յոր-ըե- 
րա կաննե րուն համար լեզուաբանութիւնը ամէն բանէ առաջ ւղատմ ու
թիւն էրէ Լեզուաբանութիւն եւ պատմական լեզուաբանութիւն նոյն 
բանն էին» :

Այս սահմանում ր անթերի կերպով կը սահմանէի լեգո լա
կան երեւոյթը ։ ժամանակակից լեզուաբաններէն շատերը
այս փսըծփրը չունին : Ասոնց համար լեզուն նախ եւ առաջ
ընկերային երեւոյթ մըն էհ Ասիկա նոր մտածում մը չէ անշուշտ հ 
Ա ի շտ գտնուած են լեզուաբաններ որ հասկցած են լեզուին ընկերային 
գերը* օրինակի համար , Ալի թնի } լեզուին մէջ կը տեսնէր ընկերային 
հաստատութիւն մը (6) ւ P‘llJtJ միայն ըսաներորգ գարուն է որ իրա
պէս ճշտորոշս լած է լեզուին տեգը մարդկային երեւոյթներուն մէջ 
եւ հան ո ւած են այս ճշտման հետեւանքներ՛ը*, Այս տեսութիւնը պար
տագրած ըլլա լո լ պատիւը ամէնէն առաջ կը պատկանի ֆրանսական 
լեզուաբանութեան*. Յենլով Տիւ֊րըեմի ընղհանուր գաղափարներուն 
‘Լրայ (Î) : Ա- Մեյյէ նոր ս կզբո ւն ըն ե ր ներմուծեց մանաւանդ պատ
մական մեթոտներուն (8) ել ֆերտինան տը Աոսիւր, անկախաբար 
Տի^֊րըեմէ ընղհանուր լեզուաբանութեան մէջ (9) î

Հիմ ա յննենը թէ ի&ն չ կը նշանակէ «լեզուն ընկերային փաստ 
(fait) մըն է» տարազըդ Հէա յն բացատ րե լու համար պիտի մեկնիմ 
Սաբիրի (10) գործածած մէկ օրինակէն*, Ենթադրենք որ նորվեկիացի 
նորածին մը փոխագրուի նոր միջավայր մը եւ կրթուի Մեըսիըայի 
Հնդիկներուն կողմ է*, Ա* անուկը վՈԱէել պիտի սորվի գրեթէ այնպէս 
ինչպէս Նորվեկիոյ մէջ՝ կենսաբանական ժառանգութեան ազդակնե
րուն շնորհիւ*, հալելու կարողութիւնը կենսաբանական պաշ
տօն մըն է* Յայց լեզուի խնդրին մէջ նոյն բանը աեղի պիտի 
չունենա ր : Տզան պիտի սորվէր գո րծածե լ յօդա ւո ր ա կան գրու
թիւն մը, որ արմատապէս տարբեր է նորվեկերէնի յօգաւորակտն 
գրութենէն հ եւ քերականօրէն' բոլորովին տարբեր* Եթէ այս տզան 
մեծնար խուլ—համրերո ւ մէջ՝ անշուշտ խօսիլ պիտի չսորվէր երբեը*. 
Լեզուի շնորհիւ է որ տզան ընկերային էակ մը կ՚ըլլայ*, Նշանակալից 
է nP Ւ Ւ""֊Լ knJP ազար անասունէ մը բնաւ տարբերութիւն
չեն ունենար մինչեւ որ սորվին հաղորդակցութեան միջոցէ մը օգ- 
տուի լ (11) :

Այս իրոզութենէն կը հետեւի որ լեզուն կենսաբանական բնոյթ
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ունեցող պաշտօն մը չէ , ա յ լ ան հ ա տն ե ր ո ւ թումբէ մը յատուկ երե
ւոյթ- մը, երեւոյթ որ կը հ այթայթէ այհ էասԼԸ որոէԼ այս անհատները 
խումր կը կազմեն : 1Լնհ ատը լեզուն կը սորվէ էնչպէս տուեա լ մ ը , 
էնչպէս օրէնագէրը մը, որուն օրէնըները պարտաւոր է յարգել։ Ս կըզ- 
բունըով կարեւորութենէ զուրկ է որ այս կանոնները գրաւոր կերպով 
կարգուած ըլլան կամ ո չ։ եք ո ւմ ր մը, որ գրելու արուեստէն անտեղ-- 
եակ է , էր լ եզո լական դր ո լթէւնը ունէ : կարելէ չէ ուրեմն , էնչպէս 
կ'ըսէ Եսբըրս ըֆ ) լեզուն սահմանել նպատակաւոր գո րծ ո ւն է ո ւթ է ւն 
մը։ I) ասնաւոր անհատ է մը գործածած լեզուն է որ կա ր ե լէ է այսպէս 
սահմանել եւ ոչ թէ նոյն էնըն լեզուն։ Պէտը է ուրեմն զանազանու
թիւն մը դնել անհատական րարբաււէն եւ ըևկերայէն թումբէն լե զ- 
ուէն մէջեւ։ Լեզուն անհատական բար բա ոնե րուն գումարը չէ , էն է֊ 
պէս սր ՛ընկերութեան մը էւնայոզութէւնը այգ ըէ կեր ո լթէւնը կազմոզ 
տնհատներուն մասնաւոր թնա յո զո ւթեանց գումարը չէ։ Ղ՚ոյութէւն 
չունէ անհ ա տ մը, որ կատարելասլէս տէրէ ըն կերութեան մը լեզուէն
---  բառարաններու հեղէնակները շատ լալ ղէտեն այս պարագան ---
եւ ըն կե ր ո ւթե ան մը մէջ բազմաթէւ անհատներ մասնայատուկ ձեւեր 
պէտէ ունենան որոնց ըա զաըա g է ո լթեան է րաւունը տալ լեզուէն մ էշ 
պէտէ մերմեն մէւսները*. Ֆերտէնան տը Սոսէւր առաջարկած է լեքթււն 
հակագրել Juouf jlfl : Իերկայէս բազմաթէւ լեզուաբաններ , որոնց թէւը 
հետզհետէ !լ աւելնա յ , որգեգրած են այս եզրաբանութէւնը։

Ուրեմն լեզուն ընկե բայէն էյում րէ մ՛ը լեզուական գո րծ ո ւն է ո ւ-— 
թեան տեսակ մը հաւաըական տէպարն է։ Լեզուն նշաններու գրութէւն 
մըն է բայց աւելորդ է [ԼԱել թէ այ ս գրութէւն ը աւելէ ծածանեալ 
բնոյթ մը պէտէ ունենա յ ըան նման գրութէւն մը ո ր պա տ ր ա ս տ ո ւած 

ան մը անդամ-
ներուն կոզմէ, էնչպէս է, օրէնակէ համար, Ս որսէ այբուբենը*. Մաս
նաւոր անհատը լեզուական գրութէւնը կըստանա յ նաթորգ սերուն
դէն, զայն կը գործածէ եւ կը փոթանցէ յաջ,էրրը սերունդէն։ Լեզուն 
կը վերաբերէ ուրեմն գոյութեան ձևերոլ ստորոգոլթեան (catégorie)
մը, որ մ է անգամ այն կը տարրերէ նէւթականէն --- լեզուն նէւթական
ա ռա ր կա յ մը չէ — եԼ սոսկ մտածուածէն : Այս տեսակ էակ մըն է 
ղո ր 'Լայ-սկերպըր !չ առաջարկէ կ" թ չ wirklich > այ^ բաո-էն հէն 
էմ աստով, այսէնըն բան մը որ մէ ազգեցութէւններ կը ծա (12) ■■

Իրական կը կոչուէ ամէն էն չ որմէ կը գոյանան ազգեցութէւններ : 
էր լ այդպէս , ամէն էրականութէւն ոը էր մէջ կը պարունակէ ա զգե
ցութեան սազմ մը, սլէտը է ընդունէլ էբր այգ։ \քոյնէսկ երբ ան էր 
առարկայական էմ աստով ըմբռնելէ չԸԼԷա J *

Լեզուն ա յն տեսակ էակ մըն է ղւգւ մ ա րգ դմ՜ուա ր կրնա յ ըմբռնե լ ։ 
'թազաըա կրթապէս ըէ չ զա րդա ցած մ՜ ո զո վո ւր զն ե րը 1լ երեւակայեն թէ 
բառերը կենդան է էակներ են, եւ այս տարօրէնակ գազափա րնե րուն 
կը հանգէսլէնը նաել ըա զա ըա կր թա պէ ս աւելէ յառաջադէմ մողո — 
վուրդներու ռամկական հաւատա լէըևե րուն մէջ*. \&ձ'ձէ ֆրանըեւռուս 
սլա տե բազմէն ետը, Իա բո լէ ոն է ղէնուո բներ՛ը կը պատմէ էն թէ ք!՝ու- 
ս է ո յ մէջ ցուրտը տյնըան սաստ էկ էր որ բառերը կը սառէ էն օդէե 
մէջ, գետէնը կ' էյն այէն եւ չէէն կրնար հա սնէ լ մ էն չե լ անոնց որոնց
ուղղուած էէն։ ---  Տէւրըեմ, էր կարգէն, կ'առաջարկէ ընկերայէն
երեւոյթները jipljp. յ ո ր ջո լ՚ջել*. Լեզուն նշաններու գրութէւն մրն է 
ուրեմն որ կը գործէ էբր հաւաըական տ է սլար, ան կաէւ ա բա ր մսանա-

Ըէէայ^ Ղ՚է,ոաև1՚9 աչթատակցութեամբ , հասաբակութե
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լոր անհատէն , ել հետեւաբար ճչտի ւ կը համապատասխանէ այն սահ- 
մ անում [,ն զոլ, Տիւրքնմ տուած է ընկերային երեւոյթին : Ընկերային 
փաստ մըն է ընելու ոեւէ եղանակ, հաստատուած ըլլայ կամ ոչ, որ 
ընդունակ է անհատին վրայ արտաքին ճնշում մը բանեցնելու , եւ կամ 
ընդհանուր է տուեալ ընկերութեան մը տարածութեան մէջ, ունենալով 
հանդերձ ինքնայտտուկ գոյութիւն մը անկախ անհատական արատ- 
յայտո ւ .թի լեն եր էն (13) *

Ուրեմն լեզուն դրութիւն մըն է , եւ պէտք է որ դրութիւն մը ըլ
լայ. այլապէս շատ զմոլար կամ անկարելի պիտի ըլլար զայն սորվիլ՛. 
Եւ լեզուական դրութիւնը կրնայ ստորարամանուիլ ընդհանուր դրու
թեան ստորակարդեա, դրութիւններու, ինչպէս հնչաբանական եւ 
քերականական դրութեանց : Հունչերը (phonème) լեզուէ լեզու կը 
տարբերին, ոմանք միայն սահմանափակ տարածութեանց վրայ կը 
զանուին, ինչպէս «թանձր» \-ը : Ըայց, այսու հանդերձ, հնչաբանա
կան բոլոր դրութիւնները հասարակաց կարեւոր դիծեր կը պարունա
կէն, որովհետեւ հնչարձակ (phonateur) գործարաններուն կազմու

թեան վեր՜աբերեալ սկզբունքները նոյնն են մարդաբանական բոլոր
U1 իպարներուն մէ^Հ՝

նոյնպէս հասարակաց դիծեր ունին քերականական զանազան 
գրութեանց մէջ՛. Սակայն քերականական տարբերութիւները շատ 
աւելի մեծ են, որովհետեւ քերականութան մէջ զո յո ւթիւն չունի կա
րելի տիպարներու կաղմախօսական սահմանափակում , մինչ գոյու
թիւն ունի հնչաբանական դրութեանց մէջ, Լեզուական ձեւերու դր- 
րութիւնները իրարմէ շատ տարրեր տիպարներու կր պատկանին, 
ոմանք ճոխ ձեւեր ունին, իսկ ուրիշներ աղքատ են, Հնդեւրոպական 
հին լեղուներուն մէջ, որ շաա ճոխ ձեւեր ունէին, քերականական 
պաշտօնները կ? ար տ այ այտ ո ւէին բառական րարդոյթի (complexe) 
մր անագանութեանց շարքով մր, Լատիներէնը այս ճոխութեան մա
սին զ աղափ ար մը 'կուտայ, թէեւ լատիներէն քերականութիւնը բա
տս կ ան ս/արզ վիճակ մր ստացած է լատիներէն լեզուին նախապատձա 
կան .ր9անին, Ա,ս կարգի լեղուներու մէջ, բառը, - ըսենք - ինք իր ’ 
կր բաւէ եւ ուրիշ տարրերու կարօտ չէ արտայայտելու համար այ 
քերականական դերբ զոր կոչուած է կատարել նախադասութեա էջ. 
Միւս կողմէ , քերականական ձեւերով աղքատ լեղուներուն , ինչպէս , 
օրինակի համար, արեւմտեան էւրոպայի արդի լեղուներու , աս- 
նաւորտրար անդլերէնի, կամ չինարէնի մէջ, բառը կը ձգտի անայ- 
ւաոեւի միութիւն մր ըլըս, եւ իր քերականական դերը կ արտայայ
տուի պզտիկ բառերով եւ կամ ըստ այն կարգին որով Գ”
սաւորուած են նախադասութեան մէջ, Այս պարագաներուն մէջ, դա 
զափարր տարրեր ձեւերով կր վերլուծուի, Առաջին պարադային, բա
ռական իմաստը եւ քերականական պաշտօնը բարդ եւ շաղապատես,, 
ամբողջութիւն մը կը կազմեն, վերջին պարադային, բառական իմաս 
ար եւ քերականական ձեւը իրարմէ անջատ են եւ իրարմէ անկախա
րար արտ արս ըսուած, Գաղափարը վերլուծելու այս տարբերութիւնը
,տտ ա,լագան ձեւել, կ՚առնէ, Այսպէս, վարմուած ենք անձի մը ըլ- 
լալու ՛եղանակ ր կամ պաչտօնր արտայայտել Նմ բայով, որ կրյա 
9որդէ ածականի մր կամ գոյականի մը, ինչպէս հիւանդ եմ, զինուոր 
եմ: Եւ սակայն լեզուներ կան ուլ, անձի մը Ըլլալու եղանակը կաձ
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պաշտօնը կ* ըմ բռն ո լի իբր տեսակ մը բայական գաղափար՝ ուր գա
ղափարը կվարտա յա յտուի միակ բառով մը , որ բայի մը պէս կր խո
նարհուի z Այսպէս է ՝օր ին ակի համար՝ էսքիմոներու լեզուին եւ հիւսիս 
արեւմտեան կովկասերէնի մէջ (14) î

Լեզուները իրարմէ կը տարբերին ուրեմն այնքան հնչաբանական 
որքան քե ր ա կան ա կան տեսակէտով *.ք*ա յց քանի որ կր տեսնենքթէ բո լո ր 
լեզուները հասարակաց յատկանիշներ ունին՝ ուրեմն պէտք է որ գո
յութիւն ունենան յօրինուածքի ընղհանուր կանոններ : Հետաքրքրա
կան եւ կարեւոր խնդիր մըն է լեզուներուն յՕ ր ին ո ւածական տիպերը 
(type) ճշտորոշել՝ որովհետեւ կարելի է են թագրել թէ այս տիպերը 

պիտի օգնեն մեզի հասէլնա լու համար մտաւորական նկարագիրը այն 
րնկե ր ո ւթի ւննե ր ո ւն որոնց մէջ կը գտնուին : Այս խնդիրը սւէս՚մ է 
լուծել ոչ թէ պատմական ՝այլ ընղհանուր կշիռներու (correspondance) 
համեմատութեամբ՝ որուն նպատակը պէտք է րլ/ա J որոշել ինչ որ
Հյուխարդ կը կո չէր լեզուն եբու տարրական խնամութիւ-ճյր (elementâre 
Verwandtschaft) Î Ոմանք փորձած են այսպիսի քերականական 
տիպեր գտնել (fixer) î fiUJjy սւէտվՀ է նաեւ գտնել հնչաբանական 
ընդհանուր տիպեր*. *Լ/» խ*ր ո ւպեցքո յ այս խնդիրներուն մասին մեծար- 
մէք հետաղօտութիւններ հրատարակած է*, Կարելի չէ մանր ամա սնու
թեանց մէջ մտնել» բաւական է միայն ըսել թէ՝ ըստ Ո'ր ո ւպե g քոյ ի ՝ 
ձա յնաւո րնե րը ՝դասաւո րո լելով ըստ իրենց հնչականութեան (sonorité) 
եւ թրթռականութեան (timbre) աստիճանին ՝ կը կազմեն ձայնական 
դր ո ւթ ի ւնն ե ր ՝ ո րոնք կրնան վե րածուի լ յա րաբերաբա ր պարզ եւ 
սակաւաթիւ ընդհանուր տիպերու ('15) * Կարելի է ըսել թէ այս հե
տազօտ ո ւթ ի ւննե ր ով թրուպեցքօյ նոր տիսիփլին մր հիմնած է*.

Հիմա գանք երկրորդ խնդրին*, ք^նչպէս ել Լեզուները կը
ձեւափոխուին *. Այս հարցումին սլատասխանել կր ջանան ոմանք հա
մեմատելով պատմական զարգացման տարբեր աստիճաններու վբս,յ 
գտնուող լեզուները ՝ հետեւա բա ր համեմատելով սկզբնական նոյն 
լեզուին տա ր բե ր ձեւերը յ Պ էաք է գիտնա լ թէ զանազան գո րծօնն ե ր 
ինչ դեր կը կատարեն հոլովոյթին մէջ*. Պէաք է հասկնալ թէ փոփո
խութիւնը թնչպէս տեղի ունէ ցած է եւ թէ ի նչ բան է որ անոր ծր- 
նունդ տուած է î Հաւանականաբար հ ետեւե ա լ օրինակը աւելի դիւրաւ 
կը հասկցնէ ինչ որ ըսել կհուզեմ : Ենթադրենք որ ճիշտ Ըէէայ թէ իր 
հոլովոյթէն մէկ աստիճանին՝ մարգ արարածը ծառերուն վրայ ապ
րած ըլլայ եւ ստիպուած րլլայ ի$խհլ հողին վրայ՝ ուր իր անգամնե
րը երկարած են ՝ ուր սորված է կանգնած քալել ել ուր իր գլուխը 
ստացած է դէպի առաջ իր դիրքը (16) : Եթէ բացատրել ուզենք թէ 
ասիկա ինչպէս տեղի ունեցած է ՝ պէտք է ն կա տ ո զո ւթ եան առնէ լ եր
կու բան» նախ մարդուն կազմախօս ական յատկանիշները՝ իր մարմ

նին տկար զանազանում ր (différenciation) յ որոնց շնո րհիւ էր 
սրունքները եւ իրանը կրզած են այս ձեւով զարգանալ*. Ահաւասիկ 
այն ընդհանուր պայմանները որոնց շնորհիւ կարելի եղած են խնդրոյ 
առարկայ փոփոխութիւնները* Երկրորդ՝ պէտք է գտնել այն մասնա
ւոր իրողութիւնը կամ ի ր ո զո ւթի ւնն ե ր ը որ մարդը ստիպած են ծա
ռերը թողուլ եւ արհամարհել այն վտանգնե ր ը որոնց ենթակայ էր 
հողին վրայ*. Այս մասնաւոր իրողութիւնները բացատրելու համար 
ենթադրուած է թէ երրորդական դարաշրջանին վերջերը անտառները
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աւերուած են։ Ւնչ որ ալ րլյայ՝ բացայայտ է որ առաջքէն էարդփ ի- 
րո ղո ւթքււևնե րը անյեղլի յատկանիշներ ներկա յացնոզ պայմաններ են՝ 
որ մեզի կուտան զարգացման ՛ընդհանուր բացատրութիւնը՝ մինչ 
^[էև[*ո1էԳ ևա["ԴՒ իրոէ1ոլ-թի1^յը փոփոխական ազդակ մըն է որ խնդրոյ 
առարկա լ փոփոխութիւնը յառաջ կը բերէ։

Հիմ ա դքւտենք լեզուական փոփո խութիւննե ր ը : *Լ/Ո ր—քե ր ա կանն ե- 
[rfT> որոնց վարդապետութեան խարիսխն է Հերսլարդի հոգեբանու
թիւնը՝ ինչպէս նաեւ ՎԼունւո ՝ այս փոփո խութիւններ ր կը մեկնէին 
հ ո դե րանութ եամր ՝ ինչպէս տեսանք։ Սակայն ինքնին կբ հասկցուի 
ո P հոգեբանական ի ր ո զո ւթ ի ւննե րն են որ կը ներկայացնեն հոլովոք- 
թ ին ան/եզ / ի պայմանները* Հոգեբանական հիմնական յաակ ան ի շնե
րը նոյնն են բոլոր մարգոց համար։ Սիշեալ գիտուններուն կարծի
քով ՝ ան յեզ/ի յատկանիշներ ունեզոզ ա յս ի ր ո գ ո ւթ ի ւննե րն են ո jt 
կր հայթայթեն ամէնէն փոփոխական փոփոխութեանդ բացատրու
թիւնը։ վիլհելմ թոմսըն կ'րսէ՝ •օր ին ա ԿՒ հ ա մար՝ թէ այն ազդակ
ները որ կր պայմանաւորէն քերյոլին կեանքը ՝ յեղուին կազմութիւնը՝ 
փոխանցում ր եւ փոփո խութիւննե ր ր ամէն մամանակ նոյնը եզած են 
(17): Այս տեսակէտը տիրական էր ընկերաբանութեան մէջ աք* 
Ս բենռրր նոյն կարծիքը ունէր ել յաճաի, աղգագըագէտներն ալ անկէ 
նեըշնչուած են : Այսպէս՝ օրինակի համար՝ վր է մ իյնդր ո ւթե ամ ր բա
ցատրեք ուզած են Աելանեզիոյ մէջ գլուխներոլ որսորդութիւնը ՝ իբ
րեւ թէ ա յդքան ընդհանուր զգացում մր կարենար իրապէս բացատրեք 
այսքան եզակա՛ւ, ընկերային իրողութիւն մ ր : Սակայն անգլիացի տզ
զաց րագէտ Սիվքրս ապացուցած է թէ վր էմ իւն դր ո ւթե ան ւիափտքր 
որեւէ դեր չի կատարեր՝ եւ գ,ուի,ներու որսորդութեան ծագումը կր 
ցանուի չտա որոշ ընկերային ներկայացումներու մէջ (18) :

Նո ր—քերականնե րուն ցա g ա ։իարներ ը կրնային մահացու ր y լա լ 
լեց ո լաբան ո ւթե ան զարգացման համար : Ըսե, չեմ ուզեր թէ այս 
7 ՚ռ շ ի, ա տ ո ւթ ի ւնն ե ր ր ա րմէքաւո ր եւ կարեւոր արդիւնքներ
չեն պարունակեր : էյ " ր քե ր ա կ անն ե ր ր նոր ել իրենցմէ աոաջ գործած
ուած մեթոտներէն շատ աւեքի ճշգրիտ մեթոտներու նախաձեռնարկ
ները եցած են*, ptujg աւելի մեծ ամբողջութեան մր մէջ ալդ ար
դիւնքները դմ ո լա ր ա լ օցաացործելի էին՝ գո բծածուած մեթոտներուն 
նկարագրին պատճառաւ իսկ ; էլ այս մեթոտներուն հետեւանքով է 
որ լեզուաբանութիւնը անմ ո g ո վր գա կան է բազմա թիլ գիտուններու 
համար , որոնց g բա ղո ւմնե րո ւն առարկան կր կազմեն մարդուն վերա
բերես, f ուրիշ գիտոլթիլններ ՝ գիտուններ որ իրենց համալսարանս,, 
կան ուսում,, կ՛՚առնէին այն շրջանին ուր նո ր-քեր ա կանն ե ր ը տիրաբար 
,1՝1՚ԼՒ1էին- Դպրոցին վերջին ներկայացուցիչներուն ձեռքին մէջ՝ մե
թոտները աւելի շեմայականացան , կեանքէ զրկուեցան ՝ ել իրենց 
լեզուաբանութիւնը կարծես թէ Հրատ մոլորակին խուլ-համր մէկ 
գիտունին կողմէ յղացուած ըլլար՝ ինչպէս կ՛՚ըսէ Վան է)իննևքևն 
W*,lu"ւ[՚սի գիտութիւն մր մերձաւոր մահուան մը դատապարտուած 
պ1””ի ըլլար 1 որովհետեւ մարդկային երեւոյթներու ուսումնասիրու
թիւն մր՝ որուն արդիւնքները չեն կրնար մարգ արարածին գիտու
թեան ընդհանուր առմամբ մարդկային մտածման ծառս։/h,՝ դոքսլ- 
թեան քիչ ի բալո լնք ունի :

Աւելորդ է քսել թէ անյեղլի պայմանները ՝ զոր կը ներկայացնեն 
հոգեբանական երեւոյթները՝ չեն կրնար բացատրել՝ առանձինն՝ լեզ-
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n լա կան փոփ ո քսու թհ անէք նման եզական քւ ր ո ղու.թի ւնն եր : "Ւնչո^ւ. հա՛
մար այսինչ տեղ այսինչ փոփո քսութիւնը յառաջ պիտի բերկին tu- 
նոնք ՝ " կ ut քն քէն չ տեղ տարբեր եւ նոյնիսկ հակառակ փոփոխութիւն
մր։ Օրինակի համար , տեւտոնեան լեղ ուախում բքէն մէջ երկու յաջոր
դական տարբեր բաղաձայններ սկանա ին աւեան լեղուեերուե մէջ եր
կու նման բա ղ աձա լններ ո լ կր վերածուին ՝ ք'“ կ արեւմտեան տեւտոն- 
ե ան լեղ ո լին մէջ բաղաձա քններ էն մէկը նոյնը կը մնայ՝ իսկ միւսը կը
փ ո իւ ո լի : Հոգեբանական պարագաները ՝ ---  տրուած օր ինակին մէջ
նոյնացումը եւ ղանաղանումը ---  պիտի կրնային բացատրել այս իրո
ղութեանց պատճառները* փոփոխութեանց սլատճառները րացա- 
տրելոլ համար , պէտք է՝ ինչպէս էի ե յյէ այնքան բարեյաջող կերպով 
ի վեր հանած է՝ Տի*֊րքեմի գրած սկզբունքներուն համաձայն՝ հաշ
ուի առնել ւի ո ւի ո իւ ա կ ան ա ղգա !լն ե ր ը : Փոփոխական ազդակները հո
գեբանութեան մէջ չեն դտնուիր ՝ այլ ընկերա յ ին բնոյթ ունին ։ Նոյն 
ինքն լեզուն րն կե րա .,Ւն Կե ւո fթ մրն է (հասարակ տեղիք ճշմարտու
թիւն /Հհ/ , որ սական յաճախ կ ր մոռցուի} եւ իբր ույս ընկերային ե- 
րե ւո յթնե բուք մ իա քն կրնայ բա ց ա տր ո ւիլ :

էեզուական փոփո քսութեանց պատճաոներուն բացատրութիւնը 
անհամար խնդիրներ կը յարուցանէ։ Էի ին չեւ հիմա ույս բացատրու
թիւնը իր սկզբնական վիճակին մէջ է։ իմաստի փոփո քսութեանց 
վարկածին ւեէ9 է որ տ մէնէն աւելի ղդա/ի է յառաջդիմութիւնր ։lf եյյէ 
ապացուցած է թէ րնկե ր այ ին իրողութեանց երեք մեծ խում բեր կան 
որոնքչ կր բացատրեն ո՛ք" փոփո խութիւնները (10)

Գիւ րաւ կր հաս /լզուի նաեւ թէ ինչու բառերու ուսումնասիրու
թիւնը ալս տեսակէտով աւելի յառաջգիմած է քան միւս մա սերուն 
ո t ս ո ւմն ա սի ր ո ւթի ւնր : վերջին գարու ընթացքին եւ ներկայ գարուն 
սկիզբները կտտա րուած ստուգաբանական աշխատութեանց ա րդիւեք- 
ներր անոր հա լթայթսւծ են ս քա նչելի հիմ մը---: Այս է պատճառը 
a ը բաոերու իմաստին փոփոխութեանդ ուսումնասիրութիւնը ամէ
նէն աւելի յառա Խ1’մ ած է : Ալեւորդ է ըսել թէ բառերւււ պատմու
թիւն,, կ տ րե լՒ ik հ ասկնսւլ առանց ուսումնասիրելու անոնց աղերսը 
այն Ււ՛ ե բուն հետ զոր ցոյց կուտան: 1909/'^ Աերինկրր յայտարարեց 
Worter und Sachet! {Բառեր եւ Բրեր) կարդա [սօս ր, զոր տիտղոս ալ 
րնւորեց մեե հանդէսի մր: Լեղուա րանութեան ամբողջ մէկ ճիւղը այմմ 
ւսլսպիսի նիւթեր կ՚ուսումնասիրէ :

Այխատոլթեան միւս մարզերուն մէջ նման արդիւնքներու կարելի 
չէ եդաե յանդի լ , ըլլայ հնչաբանական դրութեանց , ր լ լա յ քերակա
նական դրութեանց մարզերուն մէջ՛. Այս դրութեանց փոփոխութիւն- 
ներուն պատճառներ ր փնտռել չատ բարդ խնդիր մրն է- ասկէ զատ 
պէտք է հաշուի առնել նաեւ բազմաթիւ պայմանական ազդակներ , 
որոնց ՛քրայ պիտի խօսիմ փարը: Հետեւաբար , չատ հաւանական չէ 
որ կարելի ըԱայ զանել ընդհանուր իրոզութիւն մր որ կարենայ ամէն 
րոյն րա ց ա տ ր ե լ • • • :

Պայմանական ազդակնե րու մ ա ս ի h խօսելէ աււաի, սլէտք է քննել 
լեզուական փոփոխութեանդ տարաի֊ման խնդիրը : Բ՝է ինչո՞ւ եւ ի նչ- 
պէս լեզուական փո ւի ո իւ ո ւթ ի ւն մը կը տարաեուի ընկերային թում
բերու մէջ եւ կր յաջողի զրաւել լեզուի տ ա րաե ո ւթ ի ւնն ե ր , այնքան 
կարեւոր խնդիրներ կր յարուցանէ որքան փուիոխութեան ե աղման
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բաg ա տր ո ւթի ւն ը : Արդէն ի ս կ բա ւա կան լաւ գիտենք թէ ինչսլէս այս 
տարածումը տեգի կ՚ունենայ աշխարհագրականասլէս , շնորհիւ հե
տազօտութեան նոր մեթոտներու ղււբ որդեդրած է ա շիւ ար հ ա գր ա կան 
լեզուաբանութիւնը * Լե զո ւա բան ա կան քարտէզներ ը կարդալով կրնանք 
տեսնել թէ փոփոխուիմ իւննե ր ը տեղի կ՚ունենան հողամաս Ւ մը ՚1լ՚"՚յ, 
նուիւ մի առ մի եւ յետոյ կը կազմեն հոսանքներ գրեթէ մակընթա
ցութեան մը պէս ՝բայց փոքր ս ա ր ա ւան գն ե ր ո if ծածկուած հարթ բարձ
րաւանդակ ծովափի մը վրայ : Աքս կարգի փոփո քսութիւնն ե ր ը տ եդլ, 
կ՚ունենան առանց անհատներուն գիտակցութեան ՝ ամէն սլար ա գայի 
մէջ երբ խնդիրը հնչաբանական փոփո քսութեանց վրայ է։ Այս փոփո
խս ւթիւննե րը կրնան կատարուիլ ընկերային կարեւոր կեդրոնի մը 
ազգեցութեան տակ* բայց այս պարագան ընդհանուր չէ : Ուրեմն 
ասիկա ընկերային ազգեցութեան մասնաւոր սլա րա գայ մ ըն է (21) î

հահւ աս-Այ ս ընկերային ազգեցութիւնը տեղի ունենալ սասւ.
հատներու խումբի մը վրայ որ տարբեր լեզուներ կը խօսին* Այս
պէս շատ տարբեր խում բե րու պատկանող լեղուներու մէչ
Հռոմ ան եւ աեւտոնեան) միեւնոյն յեղափոխական լի ո փ ո խ ո ւթ ի ւնն եր ը 
տեղի կ՚ունենան առանց այս լեզուները խօսողներուն ամ ենա դոյզն 
գիտակց ութեան : Ասոր նման պա րադանե ր ցո յց կուտան թէ լե զո ւա- 
բանութիւնը՝ հաւանականաբար լաւագոյն կերպով քս,ն մարգ արա
րածին վերաբերեալ միւս գիտ ո ւթիւննե ր ը ՝ կրնայ հայթայթել փաս
տեր որոնք կրնան լուսաբանել ընկե րութիլննե բուն ամէնէն խոր 
փ ո փ ո խ ո ւթի ւնն եր ը î որոնք անծանօթ մնացած են այն անհատներուն 
որ զանոնք կրած են (23) , եւ ցոյց կուտան թէ մեծ պարզամտութիւն 
է հաւաստել՝ ինչպէս Ընկերային միաութեանց Համայնագիտարանին 
'ՂԸ, P է գիւտն է որ կը հայթայթէ ընկերային փ ո ւի ոխ ո ւթ ե անg բա
նալին (24) :

նախ լուսաբանել այն սլայմանները որ միչ տյ ս փ ոփ ո խո ւթի ւննե ր ը

Լեզուական փոփո քսութեանց սլատճաոնե րը որոշելով այս փոփո
խութեան կատարեա լ բացատրութիւնը տուած չենք ըլլա ր : Պէտք է 

ոնց
տե •մ՛ ունեցած են յ Այս պայմանները երկու տեսակ են : Մէկ կողմէ 
կան ընդհանուր պայմաններ՝ մանաւանդ հոգեկան եւ գործարանս!— 
հոգեկան պայմաններ ՝ միւս կողմէ պէտք է հաշուի աոնել մասնայա
տուկ պայմաններ՝ որոնք միայն այսինչ մարգկային խումբին մ Լ ջ 
գոյութիւն ունեցած են՝ Նախ քեն ենք ընդհանուր պայմանները՝.

ինչպէ ս ըս ի արդէն ՝ ն ո ր -քե ր ա կանն ե ր ը կը կարծէ ին թէ հոգե
կան սլա լմաններն էին պատճառ լեզուական փ ոփ ո խ ո ւթե ան g ՝ եւ ջա
նացած են լուսաբանել քերականական եւ իմաստաբանական նկարա
գիր ունեցող փ ո փ ո խ ո ւթ ի ւնն ե ր ը ՝ --- U,JU խնդի րնե րուն համար
ՆԼունտի ա շվսա տ ո ւթ ի ւնն ալ մեծ արմ՜էք ու նի: Բ այց հնչաբանական 
փոփո քսութեանց խնդրին մէջ՝ ըն կե ր ա բանա կան տ ե ս ա կէ տ P" ‘ւ ո գմնա- 
կի ցնե րն են որ ճշգրիտ կերպով ուսումնասիրած են փոփո քսութեանց 
ընթացքը՝ իրենց գէոլխը ունենալով ^րամոնը՝ Աեյյէն եւ ՆԼան frjին- 
նեքենը (25) : Ներկայիս նման գաղափարներ կը պաշտպանէ հնչաբա
նական կոչուած գս[րոցը ք որուն առաջնորդներն են իե ր ո ւսլե g քո յ եւ 
P* Եագոսլսըն՝. Այս ղս1Ըոցին ներկայացուցիչները մասնաւորաբար
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՛ԱԼ յենուն ^ոտուէն տը Պ*ուր թնէ ի եւ Ֆ * տը Սոս իւր ի ազատութեան յ 
վրայ (26) î Այձ՜մ լեզուաբաններէն ոմանք կը Լան ան գտնել այն ընգ- 
հանուր գիծ երր զոր կր պահանջէր Մ եյյէ 1906/'î* t Ղ*ոլեժ՜ տը Ֆրան
սի համեմատական քերականութեան բազման գա ս ին մէջ՝. (27):

Ընդհանուր հանգամանք ունեցող ուրիշ սլա յ մ ան մը՝ զո ր սլէտք 
չէ անուշադիր թողուլ, կը գտնուի սերուեգներու յաջորդութեան 
մէջ-, մ ան ո ւ կը մէկ անգամ էն եւ ամբողջովին չ^ի՚֊րացներ լեզուական 
գրութիւնը , այլ մաս աո. մաս՝. Ս անուկը չի Ա՛՛րվիր բառի մը զանա
զան առումները այն,պէս ինչպէս շարուած են անոնք պատմական 

բառարանի մը մէջ՝ այլ բառը կը լսէ մերթ այս եւ մերթ այն մասնա-
ւոր նա իւա գա un ւթե ան մէջ, եւ ---  առաւե լ կամ նուազ գիտա կցօրէն  
այս նաիւագասութիւնները համեմատելով է որ կը Jtui_nr/t բառին 
հիմնական իմաստը ըմբռնել* Սակայն այն իրողութիւնը որ մանու
կը, սապէս ըսենք, ստիպուած է վերստեղծել լեզուն , չի կրնար ինք- 
նին փոփոխութեան պատճառ մը կազմել* Եթէ այսս/էս ՝Ը1Լաք 1 Ժ՚Գ" 
ո ւա կան ւի ո ւի ո իւ ո ւթ ի ւնն ե ր ր պէտք էին ունենալ ամէն տեղ եւ միշտ այ
լապէս անյեղլի հանգամանք մը զոր չունին յ Սովորաբար , մանկութեան 
չրջ՚սն ին ^անհատական շեղումները կը վանուին կամ ընկերային կարե
ւորութիւն մը չեն ստանար ,որովհետեւ մանուկնե ր ըփոքրամ ասնութիւն 
մը կը կազմեն՝, Զայց աւելորգ է ը՚՚ել թէ սերունդներու յաջորդու - 
թիլնը մեծ դեր պիտի խաղայ հոն ուր ուրիշ ի ր ո զո ւթ ի ւնն ե ր լեզուա-
կան ւի ո փ ո խ ո ւթ ի ւնն ե ր յառաջ կը բերեն *

'ՓպՀ անուր սլա յմ աննե ր ո ւն քով գոյութիւն ունին , ինչպէս տե
սանք , մասնա յատուկ պայմաններ* Եարելի է անոնց տեսնել
լեզուական դրութեան բովանդակ հոլովոյթին մէջ* անոնք
մ ասնաւո րապէս ուշագրաւ հանգամանք մը ունին հնչաբանական 
դրութեան մէջ* րլխաւո րարա բ Զրամսն է որ ց՚՚յց տուած է թէ ինչպէս 
հնչաբանական փուիո խութիւննե ր ը կրնան սահմանեալ (défini)
ուղղութեան մը հետեւիլ երկարատեւ (/՜ամանակի մը ընթազքին : 
Զննութեանց ա ր գիւն քէն կը տեսնուի որ իբրեւ թէ լեզուն ընտրու
թիւն մը կ ընէ բոլոր կարելի ւիովւոիւութեանց մ իջել, այնպէս որ հո- 
լովոյթը կ՚առնէ ուշագրաւօրէն ան ընդմէջ (ՇՕՈէՇՈԱ) հանգամանք 
մը՝, ք* նչպէս բացատրել այս տեսակ մը ընկերային շարժ՜ումը՝. Վրսն- 
արիէս եւ Ս նյյէ , մասնաւորաբար Ս ^յյէ , զա յն կը բացատրեն ստա ցա
կան ունակութեան g ժ՜առանգական ն կա ր ա գր ին վարկածով (29) : 
Լեզուաբանի մը համար դժ՜ուար է գիրք բռնել այս վարկածին նկատ
մամբ, երբ ժ՜առանգականութեան մասին մեծագոյն հեղինակներուն 
մ եծամ ասնութիւնը կը ժ՜խտէ անոր կարելիութիւնը՝ Վ^նրջերս, սա
կայն , 1Լան fü ինն ե քեն խնդի րը քննեց քիչ մը տա րբե ր տեսակէտէ (30) : 
Ի ր կարծիքով, մարդաբանական տիպերուն կը համապատասխանեն 
հնչաբանական ինչ ինչ գրո ւթիւննե ր , ինչ ինչ ՀյՕգալորման խարիսխ
ներ» ՝. Հետեւաբար հնչաբանական գրութեանց ինչ ինչ կարեւոր րստ- 
կան ի շները հետեւանք են մարդաբանական գործօնն եր ո լ : Այս բացա
տրութիւնը գուցէ ֆանթէզիսթ թուի* սակայն կարելի չէ ըսել թէ ինչ 
ինչ կաղմա խօսա կան հանգամանքներ անկարելի է որ ազդեն հնչաբա
նական դրութեանց հ ո լո վո ւթա կան ձգտումներուն վրայ յ Եթէ մարգ- 
կային խում րի մը անդամները շատ նուրբ շրթունքներ ունենան , կըր- 
նան ձգտում ունենալ խօսելու ատեն իրենց շրթունքները չգործածել,
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քս՚ն ուրիշ խումբի մը մէջ, որուն անգամն երուն շրթունքները թանձր 
են։ Այս իրողութիւնները ձգտումներ կը ներկայացնեն եւ ոչ անհրա
ժեշտ ութիւններ յ Որովհետեւ գիտենք որ անհատ մը կրնայ անսխալ 
խօսիլ սորվիլ ոեւէ լեզու, պայմանաւ որ բաւական երիտասարգ ըլ- 
Լայ- ԱյԱ տեսակէտով֊ նշանակալից է որ կարելի եղած է Հ,ոմպուրկի 

ուսումնասիրել զուլուերէնի մասնաւոր հունչերը, ՏԼոլլուլանտ 
ծնոյն նորվեկիացի միսիոնարի մը բերնէն'.

Վան իյիններեն կը խորհի թէ հնչաբանական ձգտումները ար
դիւնք են յօդաւորման (articulation) պատշաճեցում ին (adaptation) 

ր,իոլեր ու մասնայատուկ յատ —y ni h ա ո ա ևմ ա ր գա բան ա կլ
կանիշներուն , եւ թէ 1,1 Jս պատշաճեցումը կանխորոշուած է այն եդա
նա կով որով կազմա խօսական յատկանիշները կը փոխանցուին ժա
ռանգականութեան օրէնքներով : Այ ս վարկածին համաձայն պիտի 
բացատրուէր այն ի բոզութիւնը որ հնշ արան ական փ ո փո խո ւթի լենե
րը, իրւսրմէ բաժնուած հարիւրաւոր տարիներու կայունութեամբ , 
1լը ներկայացնեն բացայայտ ա ռե չո ւթ ի ւնն ե ր , եւ թէ նախախալի մը 
հնչաբանական ձգտումները կը փոխանցուին նոր լեզուին , երբ նոր 
լեզու մը կը գրաւէ հինին տեղը, բա յ g այս գրաւում էն շատ աւելի ուշ 
երեւան կուգան : Ինչպէս ծանօթ է, Աեյյէ ի վեր հանած է սա պա
րագան թէ լե զո ւա կան մեծ փոփոխութիւնները կը պատրաստուին 
գարաշրջաններու ընթացքին (31): Լեզուական փոփոթութեանց այո 
յատկանիշը կզզիացեալ երեւոյթ մը չէ արգէն, այլ կը գտնուի ընկե
րային Ա՛՜րիշ ե րեւոյթնե րու մէջ ալ, ի բոզութիւն որուն վրայ մասնա
ւորաբար ծանրացած է 3>իր քանտ (32):

Աւելորգ է ըսել թէ Վան Խ ինն ե քեն ի յուղած հարցերուն լո ւս ա բա- 
նութիւնը կը կարօտի շատ էայն եւ ծայրայեզօրէն բարգ հետազօ
տութեանց յ !՝ա յց եթէ վար կա ծը հաստատուի , պէտք է գիտնա լ թէ 
մա րգա բանա կան իրո զո ւթի ւննե ր ը փոփոխութեան ոչ թէ պատճառ
ները այլ պայմանները կը ներկայացնեն։ Եթէ այսպէս չըլլա ր , կարելի 
պիտի չըլլա ր հասէլնա լ թէ ինչու համար կայուն լեզուներ կան, թէեո 
խօսուած մարգաբանօրէն շատ տարբեր տիպերու կոզմէ * Օրինակի 
համար, թրքական բարբառները շատ նման մնացած են իրարու 1000 
տարիէ ի վեր որ ծանօթ են , հակառակ այն անսահման տարածութեան 
որուն վրայ կը խօսուին : Ա եյյէ նո յն1։ սկ Ա՛յն աստիճան առաջ էլեր— 
թայ որ 1լըսէ թէ ) երբ աշխարհի լեզուներուն ամբողջութիւնը ն ը- 
կատի առնուի , չկայունութիւնը բացառիկ բան մը չէ լեզուներուն 
համար, նոյնիսկ կարելի է խո ւ։հԼ՚ւ թէ անոնց բնականոն վիճակն
է» (33):

Ի^նչ գեր պէտք է վերագրել անհատին' լեզուական հոլովոյթին 
մէջ* Առանձին անհատ մը ոեւէ ազգեցութիւն չունի լեզուներու զար
գացման վր՚սյ : ՀաԸՅԸ էը^այ յոլէԼու1'Լ այն պարագային ուր անհատը 
ընկերային պաշտօն մը ունի, որովհետեւ միայն այս պարագային է 
որ անհատը կրնայ գեր մը կատարել ընկերութեանց յօրինուածքին 
փոփոխութիւներուն մէջ*, *Լյոյեիսկ գիտական գիւտերը եւ հնարում
ները, որոնք յա տ կան շա կանօ ր էն անհատական երեւոյթներ կրնան 
կարծուիլ, ընկերութեան հոլովոյթին արդիւնքն են։ Օկպըրն պատ
րաստած է մէկ կամ բազմա թիլ գիտուններու կո զմ է միեւնոյն ժա
մանակ բայց իրարմէ անկախաբար կատարուած գիւտերու ցանկ մը։ 
Այս ցանկին մէջ կը գտնուին արգի քա զա քա կրթո ւթե ան ամէնէն կա
րեւոր գիւտերէն շատերը։ Տիչելու համար միակ օրինակ մը, հեռա-
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ձայնի պէ ս այնըան մասնաւոր հանգա մանը ունեցող բանի մը հն Այ
րումը միեւնոյն ատեն կատարուած է Պելք, եւ. Կրեյլ, կ ո ղմ է 1876/-Î- 
(34) ♦ Նո րվե կիոյ Վ^երկելանտ բանաստեղծը ,Լ^զեցիկ օրինակ մ րն
է թէ անհատը ինչ ղեր կրնայ կատարել լեզուի մը հոլովոյթին մէք՝. 
Յայտնի է թէ բազմաթիւ նոր բառեր եւ ձեւեր ներմուծած է ԼյՈ րվեկ֊ 
եան դրականութեան մէջ* բայց U'JU նոր բառեր էն ու ձեւերէն անոնը 
միայն կրցած են մնալ գրական լեզուին մէջ որոնը համաձայն էին 
ն որ վե կի ա կան ա g մաե շարժումին։

Յեսանը որ լեզուն ընկերային իրողութիւն մըն է եւ թէ անոր 
կրած փ ո ւի ո թ ո ւթ ե ան g պատճառները լղէտը է լին տ ռե լ ա յն րն կե ր ու- 
թեան մէջ որ կը գործածէ այգ լեզուն ; Աղերս մը կւս* յ ուրեմն լեզուի 
ել ըազաըա կրթութեան տուեալ լեզուի մը լեզուական տիպին
եւ նո յն լեզուն թօսող ընկե րութեան մտաւորական մակարդակին մի
ջել։ Այս մասին համակա րծութիւն չի տիրեր։ ՅաճաԼս՝ ըհ կերա բա
նա կան հետազօտութեանց մէջ բացարձակ կշիռ մը փնտռելու սիյալը 
կը է1ո['հն ոմանը հոն ուր բոլորովին յարաբերական արւնչութիւններու 
վրայ է խնդիրը։ Օրինակի համար՝ Ա աբիր կ^ըոէ թէ ոեւէ առնչու
թիւն գոյութիւն չունի լե զո ւա կան ձեւերու եւ ըա զա ըա կր թո ւթե ան 
մ իջել :

Պզոյտոն կը իւօսի նոյն այն լեզուն զոր կը խօսի մակեդոնացի խոզա
րածը՝ եւ կոմբուկիոս՝ Ասսամի դլուիյ որսացող բնիկին լեզուն (35) î 
ճիշտ է այս* բայց այս իրողութիւնը բնաւ արգելը չէ որ լեզուական 
գրութեան մը եւ ըա զաըա կր թա կան մակարդակի մը մ իջել առնչու
թիւնն եր կարելի ըլլս/ն : Լեզու մր կայուն է որըան ա տ են որ հզօր ըա— 
զա ըա կր թ ա կան ■ԼՒ ա կի մը օրկանն է։ (իոզովուրգ մը կրնայ հե
տեւաբար մտաւսրապէս յ ե զա շրջիլ ՝ առանց այս J ե զա շրջո ւմ ը անմ ի- 
ջապէս արտայայտուելու իր լեզուին ըերականական եւ հնչաբանա
կան գր ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն մ էջ : Ա ի ւս կողմէ՝ տիրապետող ժողովուրդի 
մը լեզուն ազդեց ո ւթեան մը կը տի րանա յ ըա զաըա կրթ ո ւթե ան ստո- 
րլ.ն աստ իճճաննե րո լ վրայ գտնուող ժողովուրդներու է^ղո ւ.նե րո ւն 
վրայ եւ կրնայ անոնց կողմ է ընդո ւն ո լիլ։ ։ Յայց ամէն տարակոյսէ 
զերծ է թէ ընգհ ան ո ւր ա ւն չո ւթ ի ւնն ե ր դո յո ւթ իւն ունին լե զո ւա կան 
եւ մ տ ա ւո ր ա կան րԼ[,ո լթիլննե րուն միջել» Լեվի-Պրիւ֊լ *JnJfJ տուած է 
թէ այս կարգի ա րն չո ւթ ի ւնն ե ր կը տեսնուին ըա զա ըա կր թա պէ ս ստո
րին ժողովուրդներու լեզուին եւ անոնց & տածե լու եղանակին մ իջել ։ 
Երբ բոնըա Հ՛նդիկ մը ըսել ուզէ ՝ ըստ մեր ըմբռնողութեանդ այնըան 
պարզ խօօսը մը, ինչպէս է Համարդ մը ճագար մը սպաններ՝», ոչ միայն 
պէտը ունի ցոյց տալու թէ խնդիրը ւ[|ւա1լ մարդու մը վրայ՝ այլ խէ 
մարդը կը պատկանի կենդանիներու դասակարգին՝ եւ այս դասա
կարգին այն ստորաբաժանումին որ յատուկ է կանգուն (եւ ոչ պառ
կած կամ նստածէ կենդանիներուն : ճագարը սպաննելու եզանա կը 
բազմաթիւ մանրամասնութիւննե րով ցոյց կը արուի* պաաահաբսմր 
թէ դիտմ ամ բ ս պանն ո ւած է ՝ ա րձա կո լած բան թ* մը մ 1ւիյյալ ՝ եւ ՝ 
եթէ այո՝ աղեղով եւ նետերս*վ թէ հրացանով։ Այո ամէնը կվարտա- 
յայտուի բային միջոցաւ։ Յայը ցոյց կուտայ նաեւ թէ ճագարը 
կը պատկանի Հեստած» կենդանիներու են թա Լս ո ւմբին ։ կարելի է
այսպիս ի բազմ ա թիւ Օրինակներ յիշել (36) î

Եթէ ըա զա ըա կրթ ա պէ ս ստորին ժողովուրդներու լեզուները հա- 
մեմատենը արդի արեւմտեան Եվրոպայի լեզուներուն հետ՝ կը տես- 
նենը որ այս վերիններուն բառերը եւ ըերականական ձեւերը չատ
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աւելի ընղհանուր ձեւ մը ունին ք,Ան ա ռաջիններ ո ւնը , եւ ասիկա 
ճշմարիտ է նաեւ երբ հնդե ւր ո սլա կան լեզուները համեմատենք ա յն 
լեզուներուն հետ որոնցմէ սերած են*. Այս ի ր ո ղո ւթ ի ւնն ե րը ապացոյց 
են թէ այս լեղուներէն su ռտս ջփնն ե ր ր խօսողները վերացումի աւելի 
զարգացած կարողութիւն մը ունին*. Այս տեսակէտով տ ա ր բե ր ո ւթ ի ւն- 
ներ կրնան դո յութիւն ունենա լ արդի լեզունե րուն մ իջել , հակառակ 
զանոնք միացնող ներքին մեծ նմանութեան։ Այսպէս , Վըսյսկերպըր 
gnjg տուած է թէ ինչպէս ֆրանսերէնը այնքան յաճախ կը գործածէ
էբ֊րը ընղ-հ անուր բայը հոն ուր գերմաներէնը --- ել կա i։hib է ըսել
միւս ւոեւտոնեան լեզուները   կը գործածէ շթ4յհ[ը(ւ յ ? եւն*
Նո,յնսլէս ֆրանսերէնը Ա’է՜թ-լ1|թ կ\ըսէ հոն ուր Գերմանացին !լ ըս է զէ G. — 
ցըն , լեկըն , շթ^լ]ըԹ , եւն * *

Ն ա ր եւո ր ա շխա տո լթեան մր տքէջ՝ Վ ♦ Պ րէօնւոայ փորձեց չափել զա
նազան լեզունե րու մտաւորական զարգացման ասա իճան ը , եւ այն եզրա
կացութեան յանգեցալ թէ չինարէնը կր ներկա յազնէ քերականական 
արտայայտութեան մէջ վերացումի գերագոյն աստիճանը (38) î 11» Ju 
^՜էԼ1էակսյ*յութիԼ-նր կրնայ զարմանալի թու Ււ, ո րովհե տեւ չինական 
մտածում ին մասին Նրան ԷՒ ա շիտ ա տ ո ւ թ ե ան g ո ւս ո ւմն ա ս ի ր ո ւթ են էն 
կը հետեւի թէ չինական մ տածո ւմ ը տա րՕրինա կօ ր էն թանձրացեայ 
(concret) է (39) î ! Պըէօն տալի sf եթ ոտը շատ բա g ս։ րձա կ կը թուի * 
հաւստնականա բա ր պէտք է հաշուի առնել քերականական պարզութեան 
տարբեր տեսակ մը քան լ,նչ որ ծանօթ է մեզի մեր լեզուներում ^էջ՝ 
սրսրզութիւն զոր յւսռաջ բերած է միջազգային օմանգա կ լեզուի հան
գամանքը ՝ զո ր ունին լեզուական ինչ ինչ ձեւեր*. (Հայտնի է որ չինա
րէնը տեսակ մը լինկուա ֆրանգա է՝ հասարակաց qpUlLllJl լեզու մրն 
է՝ տարբեր' Չինտսւտտոանի մէջ խօսուած լեզուներ էն {տես 'Աալկրեն՝
40) :

Ներելի է՝ հետեւաբար ՝ անուշադիր չթողուլ թէ կարգ մը ընդ
հանուր առն չութի ւննե ր զ. ո յութ իւն ո ւն ին լեզո ւա կան դրութեան եւ 
մտաւորական զարգացման միջել*, piujg կարելիէ է արդեօք աւելի 
ճշգրիտ ա ոն չո ւթ ի ւննե ր գտնել ույս երեւոյթներուն միջեւ՝ ինչպէս 
կարելի է ուրիշ ընկերային հաստատութեանց միջել* Օրինակի հա
մար՝ գիտենք որ Ւր սկզբնական ձև լէն մ էջ , գլ ուխներու ո ր un րդո ւ- 
թ ի ւնը կը պատ կա նՒ ւ՛ ա [•Ւ դա րուն մէջ ապրող ընկերութեանց : նմ tu — 
նապէս ՝ բազմաթիւ հ ւս ս տ տ տ ո ւթ ի ւնն ե ր յատկանշական են քաղաքա
կրթութեան մր որոշ մակարդակին։ Ամանք փորձած են այսպիսի 
կ շիռնե ր գտնել լեզուական իրողութեանց եւ ընկերային ուրիշ իրո
ղութեանց միջել՝ առանց մեծ- յ ա ջ ո ղո ւթ ե ան ՝ որովհետեւ ՝ շատ յա
ճախ ՝ գոհացած են հոգեբանական տարտամ կշիռներով։ Արդ՝ թրու- 
պեցօյ այսպիսի կշիռ փնտռած է թուրքերէն լեզուին եւ թուրք մո
զս վուըւլնե ը ո ւն քաղաքակրթութեան միջեւ*.

թուրքերէն լե զուական դրութեան շեմ ա յա կան եւ բաւական աղ
քատ կանոնաւորութիւնը՝ որ այնքան քւա*յո[,ոչ հ ա կտսգր ո լթ ի ւն մը կը 
կազտքէ հնդեւրո սլա կան լեզուներոլ հին jus տ կան ի շն ե ր ո ւն հետո՝ կր 
զ.տոնո լի թ ր քա էլան բստնա ստ ետլծո լթեան եւ ե ր ամ շտ ո ւթ ե ան մէչ (41): 
V Կյէ համեմատոութիւնը աւելի առաջ տոտսրած է եւ կր կտսրծէ նման 
առն չո ւթ ի ւնն ե ր հաստոատել հնդեւրոպական հէն լեզուներուն եւ զա
նոնք դո րծածո ղ ընկե ր ո ւթ ի ւնն ե ր ո տն նկար ագի րնե րուն միջել (42) î
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Կարելի է որ հոս կր գտնուինք ի րո գո ւթ ի ւնն ե ր ո լ atn^L որ թոյլ պի
տի տան մեզի խնդրին աւելի մօտենալու։

Կս՚րելթ է՝ ի հակառակէ ՝ երեւակայել որ լեզուական դրութենէն 
կախում ունենայ մտտծու մը-. Այ ս իւնգր ին մասին կատարուած հետա
զօտութիւնն!'րէն շատ քիչերը ճշգրիտ հանգամանք մը ունին։ Բացա
ռութիւն կր կազմէ Պ * տ\ը Պ՝ո ւր թնէ ի մէկ ուսումնասիրո լթիւնը (43) : 
Այս լեզուաբանը կը կարծէ թէ կրնայ ապացուցանել թէ հնդեւրոպա
կան լեզուական դրութենէն կաթում ունի մեղ շրջապատող աշխարհին 
մասին մեր ըմբռնումը {մեր աշխարհահայեացքը} յ Z1/'/7 Օրինակ 
կ'ընտրէ քերականական սեռը՝ որ՝ եթէ կարելի է ըսել՝ սեռականա- 
քու^Աէե' են մեր մտայնութիւնը* Օրինակի համար քերականական սե
ռին գոյութեան հետեւանքով է որ ախտաբանական երեւակայութեան 
աէր մարդիկ կը սեռականացնեն թանձրացեալ առարկաներ։ Ջեխովի 
մէջ՝ Օրինակի համար՝ մէկը կիթառ մր կր սիրէ ՝ ուրիշ մը /ուսինը ՝ 
որովհետեւ այս բառե ր ը ո ո ւս եր էնի մէջ իգական են * Ըն գհ ա կա ռա կն ՝ 
էսթոներէնը սեռ չունի ։ Արզ 5 երբ Ը իկո լլեթթ ո յի իտալական եղանա
կը ՝ սիրային բնոյթով ՝ La donna è mobile, quai pium’al vento «
կս թ ո ն[,ոյ մէջ մո ղո վրդա կանա g ած է եւ 'բանաստեղծներ եւ երա
ժիշտներ զայն թարգմանած եւ յարմարցուցած են՝ իտալերէն բնա- 
դիրը չէ որ թարց մանած են՝ այլ անոր փոխարէն ուրիշ բնադիր մր 
գրած են՝ որ գարնան հաճո յքնե ր ը կը նկա րադրէ * Պո տուէն տը Պտւի}- 
նէ ուրիշ օ ր ին ա կն ե ր ալ կը յ ի շէ յ

Աւելորդ է ըսել թէ փոխագարձ ազգեցութիւն մը գոյութիւն ու
նենալու է լեզուական դրութեան եւ մտայնութեան մ իջել* Ամէն նոր 
սերունդ պարտաւոր է իւրացնել քա ղաքա կրթո ւթի լնը աքն թումբին 
որուն կը պատկանի ՝ ել այս իւրացումը պէտք է որ լնէ լեզուի միջո
ցաւ*. *Բ ա ղա քա կր թո ւթի ւն ը 1լ ենթադրէ մշտատեւ աշակերտութիւն։ 
Բայց ասկէ չի հետե լիր թէ լեզուական գրոլթ իլն ը իւրայատուկ ազ- 
դեցութիւն մը ի գործ կը դնէ մտայնութեան վրայ։ Տը Ղաւրթնէի քի- 
շած օրինակներուն արրեէքր բաւական սահմանափակ է արդէն*. *Լ,որ- 
վեկերէնի մէջ լուսին բւսռր արական է։ Սակայն Վ*ե րկլանտ՝ մահ- 
ուան անկողինին մէջ՝ հակառակ ատոր դրած է*

«Լիալուսինը սեւեռաբիբ կր նայի մեծ լուսամուտէն ներս» * «Ա- 
ւազ՝ ս իր ա կ ան ս ՝ հոգ պառկած ես աւելի տրեդոյն քան ճառադա f թ- 
նե րս» * Պ ե րկլանտ յ ո ւն ա լա տ ին ա կ ան պատ կԿ մըն է որ կը դո բծածէ : 
Բայց սեռականացման խնդրին մասին դիտեն ք որ ■ըեչ զարգացած tf n- 
ղովուրզներու երեւակայութիւնը խիստ սեռային բնոյթ մր ունի ՝ բալց 
արուները եւ էդերը քերականօրէն չեն հակադրեր ։ Հետեւա բա ր ՝ 
պէտք է ընդունի լ թէ լեզուական դրութիւն ր որոշ ազդեցութիւն մը 
կը գործէ մտածման վրա f ՝ բայց յե ղա շ րջո լթեան բուն պատճառը ո Հ 
թէ !ե զո ւա կան ձեւերն են՝ այլ խոլմբին մտածումը։

Վերջապէս , խնդիր եդաե է թէ լեզուի մէջ յա ռաջգիմ ո ւթի »_}, 
յութիլն ունի՞ թէ ոչ- Այո խնդրով շատ զբաղաե է Ասբերսրն (44): 
Լոս երկու բան պէտ,ը է զանազանէլ: նախ խնդրոյ նիւթ կրնա/ ըլլալ 
բառին բա զարձակ իմաստով յա ռաջդիմ ո ւթիւն մր՝ մարդուն /եզ ո լա
կան կարոզութեան զա րդա զումը- Աը բաւականանամ /իչե/ով միայն

J" Ւ^գՒԸԸ : Պէտք է այս Ւ^ԳՒըԸ քննել մարդկային ազդին բազա- 
բակրթական կարոզութեան զարգազման խնդրին հետ-, Արկրորդ՝ կա-
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րհլի է յարաբերական յա ռաջդիմ ո ւթե ան մը մասին խորհ ի լ՝ լեզուի 
բա րեւիո խում մր իբր աո լեալ խումբի մը ընկերային գործիրին բա ր լո
րում ր fctutn րիչ տուեա լնե ր ունինր այս խնդիրը լուսաբանելու հա
մար 5 բայ զ ին չ ինչ ի ր ո զո ւթ ի ւնն ե ր ցոյց կուտան որ՝ ներկայ շրջա
նին , կա րել ի չէ բնաւ խօսիլ իբրեւ ըն կ ե ր ա յին դո րծիր լեզուին բա ր- 
լ որմ ան մասին՝ գէ թ արզի ըն կե ր ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն մէջ-. ներկ ա î մեծ 
րնկե րո ւթիւննե բուն մէջ՝ մտաւորական զանազանում մը տեղի կ՚ու
նենայ մարդոց միջել որ կր թուի հետզհետէ շեչտուիլ, հետզհետէ 
աւելի զգա էի կ՝Ըէէա J մտաւորական հեռալս րո .թ^նր որ դո յո ւթ իւն 
ունի ընդմէջ այն դա ս ա կա րզ;ե ր ո ւն որոնր կ՛որոշեն զէթ պաշտօնական 
հասարակաց լեզուին լեզուակայյ ձեւե բուն դրութիւն ր ել այն դասա- 
կարգերուն որոնր ձեռական աշխատանրի արդիւն րով կ՚ապրին*. ԷԼսոր 
հեաեւանրով՝ ստուարաթիւ անհատներու համար լեզուն հետզհետէ 
կ ր դմ~ ո ւա ր ան ա յ (45) : Հի չ զան ա ղան ո լած , քաղա քա կանա պէ ս ստորին 
իւոլմբի մը լեզուն հ ա լան տ կան ա բա ր աւելի լարմար է իսումբին ամ բոզ- 
ջոլթեան պէտքերուն քան մեծ րնկերո ւթ ի ւնն ե րո ւն լեզուները , թէեւ 
ույդ լեզուն մեզի չափազանց բարդ ել անճա ր ա կ երեւի : • • *

Թբգմ- ՀԱՅԿ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ
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1922.
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rale (MSL, XIX, p. 245 sp., XX, p. 203 sq. BSL, XXIV, p. x sq.). La 
Psychologie et la phonétique {Journal de Psychologie, 1929, p. 2 sq., 1930, 
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42. Actes du Premier Congrès International de linguistes, p. 164 sq.
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44- Հմմ տ • մասնաւոր ապէս Progress in Language եւ Language.
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tâ ՄԸ ՄՆԻ ՔԱՂՄՔԻ ՊՄՏՄՈՒԹեՆԼն
1225 տարւոյ Յունուար 13/'^ ճիշտ այն տարիներուն երբ մոնղոլ 

բանակը Հայաստանը մաշեցնելէ յետոյ՝ անոր սահմաններէն հեռացած 
է ր , աքս իջեւան կր հասնի եւրոպացի ճամբորդ մը*

ՍՀևոր ներկայութիւնը 'Այրարատեան դաշտին >քրայ անշուշտ պի
տի հետերրրրէր ամէն հայ՝ որ կը սիրէ իր պատմութիւնը՝ բա յ ց ա- 
սոր համար չէ միայն որ պիտի հետելինք անոր՝ այլ՝ անոր համար 
որ՝ ան կ'այցելէ Անին , Հայաստանի մայրաքաղաքներէն ամէ
նէն մեծը եւ ամենէն գեղեցիկը՝ երբ հազիւ jg տարիներ անցած էին 
անոր գրաւումէն ու ահռելի կոտորածէն՝.

թիլհելմ էիոլբրոլկ ---  այս է անուն ր ճամբորդին --- կրօնաւո ր
մթէ է, ճամբայ ելած 1223/'/' ք կտրած' երկար գիծ մը մինչեւ կեդրո
նական Ասիոյ խորը՝ Գարազորում ՝ կայքը մոնղո լներոլ ընդհանուր 
պետին' Ա եծ թ ան ին որ կը կոչուի Ա՚անգու՝

Այմմ ՝ վերադարձին կը հասնի էք ա իւ ի իե լան , Հայաստանի սրտին 
՛և"11 J է ոլ փոխանակ շարունակէ լու ճանապարհը դէպի կլրոպտ , կը 
չեղի անկէ ՝ այցելելու համար Անի ՝ նշանաւոր' իր հագար ու մէկ եկե
ղեցիներու զրոյցով։

Բոլոր անոնք որ կոտորածներէ վերապրած էն՝ ծանօթ էն այն 
մահաբոյր մ թնոլորտին որ կը տարածուի : Փլած տուներ ՝ աւերակ 
տաճարներ՝ քանդուած սիւներ՝ ինչպէս կիերգէ կ ս մ ի տա ս ի անտու- 
նիներէն մէկըւ

Գիտենք թէ ինչւղէս Մոնղոլները Հայաստան մտան՝. Անոնց ղօ- 
րապետը' Զարմազան հազիւ վրանը լարած Աեւանայ ափին՝ իր մօտ 
կր կան չէր հայ իշխանները (1236-1237) :

Ան ի ի տէրը՝ ՀՀաքարեան տոհմէն Աւագ մեծ իշխանը՝ խոլս կսլ- 
տայ քաղաքէն ՝ զայն թողլով իր բախտին ՝ կ՚ըսեն պատմիչները յ Ամ
րացած կա րին ի բերդը՝ իր աւագ դուստրը նուէր կը ղրկէ մոնղո լնե- 
րու մեծ զօրապետին ՝ իր վերակացուին (հեջՈլբ) Գրիգոր Տղայի 
հետ ՝ քսնդրել "</ ա նկէ խ աղաղութիւն :

Իր հոգեհատորը զոհել' փրկելու համար իր ել մ֊ոզովոլրդին 
կեանրր՝ ՝անսովոր ու ժամտնտկի ո ղիին Հ ակաււակ բան մը չէր : Գի
տենք հէքեաթներէն թէ ինչպէս իշխանազուններ կը զոհուէին վիշապ
ներուն՝ փրկելու համար քաղաք մր կամ երկիր մը՝. Իսկ այմմ ՝ հպմո֊ 
խատես ել ահագնալուր կերպարանքով» մոնղոլներն էին աււասպէ լին 
վիչապեերը :

Զարմազան կ\ընդունի բաբախուն նոլէրը ու մեծ պատիւներով 
կ'ընդունի նաեւ Աւադ մեծ իշխանը ՝ զոր կը վերահաստատէ իր կալ- 
ուածնէրուն եւ տէրութեան մէջ՝.
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Այժմ մոնղ ո լ ղօրապետը վեսպտններ կը ղր կէ Անի' պահանջելով 
ըտղաըին անձնա աո ւո ւթ իւն ը ՝ ուր նաեւ ա սլա ս տ ան ա ծ էր աւյ- 
բողջ շրջա Iքլա՚յը ի ժողովուրդը՝ Անեցիները գէ շ ընդունելութիւն մը 
կ' ընեն մոնղոլ ղե ոպանն ե ր ո ւն » ղրղււուած ամ բոթը կր յարձակի ա- 
նոնց վրայ ոլ- կը կոտորէ ղանոնը։

Զափ չունէր մոնղոլ-թաթարնե րու կա ա ա ղո ւթի ւնը յ ՀհԶտրմաղան 
բնակութիւնը սուրէ ան g ո ւց ՝ բա gի սակաւաթիւ կիներէ ՝ երաթանե-՝ 
րէ ել արհեստաւորներէ ՝ որոնը գերի տարաւք (!) :

Ան ի էն յետոյ ուրիշ ըաղաըներ ալ իրենց կարգին կ իյնան մոնղոլ- 
ներու ձեււըը՝ եւ որրան անոնը նոր ըաղւսըհեր կր գրաւեն ՝ այնըան 
կր հեււանան Հայաստանի սահմաններէն՝. Փեըինէն ^արադորոս! 
մոն ղո լն ե ր ո լ յա ււա ջա պա հն ե ր ը կը ըա լեն մինչեւ Կարին՝ Ւկոնիոյ 
սուլթանին սահմանները՝ հետագային մինչեւ Կիլիկիտ' կր բտցոլ լ,ն 
ճանապարհները արեւելըէն արեւմուտը երթեւեկող կարաւաններուն 
աո֊ջեւ :

Այս օրերուն է որ Կիլիկիոյ Հեթում թագաւորը՝ իր եղբայրը 
Ամ բատը կր փութացնէ Փարաղորում ՝ հպատակութիւն յայտնելու 
մեծ թանին (12l8) î

ճիշտ է՝ ղաղրած էին կոտորածները՝ բայց ըազաըը ու հրաշըով 
վերապրող բնա կչո ւթ ի ւն ը կր հիւծէին մ շտատեւ սարսափի տակ : 
Հայաստան ոտըի կոթան էր ե ր թեւե կող մոնղոլ բանակն երո լ եւ իշ- 
թ աններն ու ժողովուրդը պարտաւոր էին գոհացնել տիրողներուն 
անյադուրղ պահանջները՝ ձրիօրէն անոնց հայթայթելով պա րէն ւ 
օթեւան եւ պիտոյը :

Այ ս էր կացութիւնը !2օՕ թուականներուն՝ մոնղոլ աշթարհա- 
կա լութ եան աււաջին շրջանին : Երկրորդ ԼԸ^թ^ը պիտի ըլլտ ր աւելի 
զարհուրելի ոլ պիտի սկսէր քիուբրուըի այցելութենէն անմիջապէս 
յետոյ :

«fiTենը տյս ըաղաըէէն {^Աաթ իջեւանէն) հե/ւա ցանը Յունուար ճֆին ՝ 
կր դրէ Աուբրուը՝ որովհետեւ ձիւնին պաաճաււով ստիպուած է ինը 
մնալ այնտեղ։ Զորս օրէն ե կան ը (յահնշահի երկիրը՝ երբեմնի ամե- 
նազօրաւոր այղ իշթանին ՝ բայց հիմա հարկատու թաթարնե - 
բուն՝ որոնը կործանած են բոլոր ամրոցները^ (2) î

հՓետր • Զփն ՝ ես 1ւը ղան ո ւէ ի Անի կո չո լած ըա ղա ըը ՝ որ կը պատ
կանի Շահնշահին ել որուն դիրքը շատ զօրաւոր է յ Այստեղ կան եր
կու մզկիթներ։ թաթարները այստեղ դրած են երկու վերակացու
ներ ...» :

քիուբրուը վրտցի կը համարի Հ/ահն շահը ՝ վասնզի ան եւ անոր 
տոհմը ժ՜ամանակին վ[,աց իշթանութեան վասալներն էին։ Հյ ահն շահ 
որդին էր մեծն ^այլարկթ ամիր սպասալար (սպարապետ) հայ-վրա-

(!) կիթսւկոս Դւոնձսւկեցի, 241-244, Վարդան Վլւդ • , փլ. ՋԵ-: 
(2) Ու֊ղեգթութիւննեթ. Ա. հ ատոր ՝ Երեւան 1932, էջ 19-20:
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ցական բանակին եւ եղբօրորդին մեծն Աւագի , Ան ի բա ղարի իշխանին :
Աննշմար կանցնի ր Աուբրուքի ն Լ ր կա յո ւթ ի ւն ը Ան ի ի մէջ» Շա

հքն շահը ճաշի կը հրաւիրէ եւրոպացի այս կրօնաւորը*.
Շատոնց անցեր էին այն օրերը երբ Անի ունէր իր թաղալո ր նե- 

րը, իր փառքն ու արքայական կայաղօրքը*. Ան երկրորդ անդամն էր
որ կրած էր մահուան ու սրածութեան աղէտը՝ ---  առաջինը' սելչուկ-
եան Ալփասլանի օրով՝ որ 1060 թուին սլա չար ելով քաղաքը գրաւած 
էր ղայն եւ խողխողած բն ա կչո ւթ ի ւն ը \հ

կողովուրդը կ՚ապրէր տակաւին ՝ հրաշքով*. վերապրողները 
լեռներէն եւ թաքստոցներէն իջ*ոծ լեցուցած էին քաղաքը ուր կեան
քը կ՛ընթանար աննկարագրելի պայմաններու տակ։

fin լոր հայ իշխանները դարձած էին Աոնղոլ խաներու վասալները՝ 
մտած անոնց ծառա յութեան աակ ՝ ան ոն ք է որ իբրեւ յառաջապահ- 
ները մոնղոլ բանակին պիտի մտնէին կարին՝ կեսար իա ՝ Ա արտ ին՝ 
Պ աղտ ատ ՝ մինչեւ Ա ուր իա եւ Հալէպ՝ ու պիտի կռուէին թերեւս այն
քան անգթութեամբ ինչպէս իրենց տէրերը յ

fi պն էլ Ա“ ի ր արաբ պատմիչը յ ի շե լո վ \,ա բո ւդո դոն ո ս ո ր ի բոնու
թի ւնն Լբը՝ [^աբելոնի ջարդը՝ Երուսաղէմի կործանումը ու համեմա
տելով ղանոնք Մ ոնղոյնե րու ահ ո ւս ար ս ափին հետ ՝ կըսէ ♦

«Պէաք է ենթադրել որ մեր երկրի ժողովուրդները այլեւս նման 
աղէտ չեն տես ներ մինչեւ հ*ոգ եւ Ա ագո դի ժամանակները երբ ա շխա ր- 
հի ^ևրքր գայ^>* Ե*- այս «անիծեալ թաթախներուն» յառաջապահներն 
եղած էին կավկասեան Հայաստանի հայ իշխանները*

❖

Հետեւինք Աուբրուքի *
«Ես ճաշեցի մէկ անդամ այս Շահնշահի հետ եւ նա շատ մեծ 

քաղաքավարութիւն ցո յց տուաւ ինձ հա նդէսլ ՝ ինչպէս նաեւ կթեր 
ել իր ղա ւա կը իէաքա ր իա անունով ՝ շատ գեղեցիկ եւ իմ ա ս տ ո ւն ե- 
րիտասա րդ ՝ որ հա րց ուց ինծ ի *---

«ծթէ ձեղ մօտ գամ՝ դուք կը պահէաք զիս»*.
Հէաքա րիա ՝ իր հօր Շ ահն շահի հետ Ա ոնղոլնե րու ա ր շա լան քին եւ 

Անի ի դրաւո ւմ ին ժամ անա կ խո յս տուած էր Աճա ր իա * Աուբրուք ա ր- 
ձանագրելով երիտասարդին այս հարցումը՝ կը դրէ*

«Ան այնքան ծանր կը զգար Թաթարներու տիթապետութիւնը, 
որ թէեւ ալքէն թան ւաւատօրէն ունի , թայ զ կը նաիյընտրէ թափաււիլ 
օտար երկիրներ, քան կր՛ել անոնց տիրապետութիւնը»:

կը յա յանէ նաեւ, թէ իրենք գաւակներն են Հռովմէական 
եկեղեցիի եւ եթէ Պապը օգնութիւն հասցնէ իրենց , ղրացի բոլոր 
երկիրները կարելի կ' ըլլա յ ենթարկել պապական եկեղեցիին :

իիուբրուք որբ հաւաքելու համար չէր եկաե մինչեւ ՍՀւի , իսկ Q"՛— 
քար իա այնքան միամիտ էր որ էլը հաւատա ր Պապին օգնութեան եւ 
ասիկա այնպիսի մամանակի մը մէջ, երբ քր ի ս ա ոնէ ո ւթ ի ւն ր մեե հար-
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ուած մը կը կրէր Եգիպտոսի Սուլթանին կոզմէ՝ որ կը գրաւէր Ե~ 
րուսաղէմ ը ու գերի կը վա ր է ր Լուի Ս' . թագաւորը*.

Եր եզերական վախճանին նախազգացումն էր արդեօք՝ որ Զա
մարիան մզած էր փնտռելու ապաստան մը Եվրոպա ՝ ԼԼուբրուքի 
պա չա սլան ո ւթե ան տակ :

4***

փիտ են ը որ Հայաստանի տէր դարձաւ Հուլազու խան՝ որ 1257 
թուին՝ ԼքԼուբրուքի այցելութենէն եօթը տարի յետոյ} մեծ բանակով 
մԸ եկաւ Հայաստան ՝ ուրկէ տարի մը ւԼեր^ արչաւեյ Պաղտատի վրայ^ 
գրաւեց զայն ու սպաննեց իսլամներու խալիֆան*

Ս*աթար-Ս*ոնզոլներ ո ւ այս բանակին մէջ կը գտնենք Զաքարիան՝ 
մեզի ծանօթ Ան ի ի ի շխանին որգին : Ան ալ իսլամը կոտորոզներու 
բանակին մէջ կը կռուէր*.

Ետյց Մոնզոլներու մեծ խանը *իույուկ կը մեռնի՝ ու Հուլազու 
խան ՝ կիսատ ձգելով իր արշաւանքը ստ ի պո ւած կը դաոնա յ *իա րա- 
գորում ՝ իր տեղը տա լուէ 'Եիթպուզայ անուն զօրավարին *

ճ'2ձմ)ին՝ այս վերջինը կը կրէ իր առաջին պարտութիւնք Աորգա- 
նան գետի ափին ՝ թաթար բանակէն ՝ որուն հետ է Հե թո ւմ թագաւո ր ՝

գտշնա կից :
Այո պարտութեան Լուրը ա զգան շանը կ' րլլտ յ ապստամբութեան 

մը-. Հրաց Գ աւիթ թագաւո ր ը գլուխ կը բարձրացնէ թա թա րնե րու 
գէմ յ Սայց երկար չի դիմանար ՝ ձգելով թիֆէիզը՝ իր մայրաքաղաքը՝ 
խոյս կուտայ Ավանէթի իր ամրոցները*

նախախնամական գեր մը կատա րած են այս ամրոցներ ը վրաց 
պատմութեան մէջ՝ ամէն անդամ որ վտանգ կը սպառնար ՝ ապահով 
ապաստան ընծայելով վրացի իշխաններուն եւ ազնուականութեանդ 
թէեւ չի կրնար հ ա սն ի լ ամրոցներուն՝ բայ g ի փոխարէն կը ըաեդէ 
գիւղեր եւ աւաններ ՝ կոտորելով անոնց բն ա կչո ւթ ի ւնը * Միեւնոյն 
ատեն կը ձերբակալէ վրաց թագուհին' հտնցա՝ որ չէր յաջողած խոյս 
տալ՝ Աւագի դուստրը 1Սօշաք՝ Շահնշահն ու այլ իշխաններ՝ որոնք 
մեծ փրկանքով !լ աղաաին :

Մ ոն զո լներ ու Ար ղուն խանը ՝ որ բռնակալն ու հարկերուն վա ր ի չն էր ՝
Երիտասարդ Զաքարիա' Արզունի բանակին մէջն է՝ իբրեւ յառա

ջամարտիկ՝ եւ կառաչնորգէ զայն գաւառէ գաւառ՝ գս պե լո ւ եւ 
պատմելու համար ապստամբները*. Ապսաամ բնե րո ւն մէջ է նաեւ Զա"“ 
քտրիայի աներհայրը' Աարգիս՝ որ Աւխտիք գաւառի տէրն է* Երբ 
բանակը կը հասնի Աւխտիք ՝ Աարգիս խոյս կուտայ եւ կ՚երթայ ապաս
տանիլ մերձակայ լեռները*. Զաքարիա մօտ գտնուելով իր նորապսակ 
կնոջ՝ շատ հասկնա լիօրէն չէր կրնար գիմանալ փորձութեան ՝ եւ բա
նակէն գաղտնաբար կ՚երթայ տեսնելու զայն*. Սայց գեռ չվերադար
ձած՝ իր բացակայութիւնը կը ն շմա բուի* Զաքար իա վերադարձին կը 
ձերբակալուի . «եասաք^ի զինուորական օրէնքին դէմ գործած է ան *. 
Աիշեալ օրէնքով դաւաճան կը համար ուէէն եւ մահուամբ կը պատմը- 
ւէին բո լոր անոնք որոնք կապ կը հաստատէին ապստամբներուն հետ î
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Փրկելու, համար Q աըարէան էրեն սսլասոզ է՜զե ր ա էլան ւխսխճանէն } 
բո էո ր է ջամ տ ո ւթ է ւնն ե րն ու սլա զ ա տ ան րն h ր ը Ա' ոնղո լ նե րո լ մ եծ
քսան Հուլաղոլէ մօտ կր մնան ապարդէւն* fl չ մէկ արդէւնք կուտայ 
նոյն էսկ բա րեխօսութ էլնը Հուլաղուէ կնոջ' Տօբուղ խաթունէ որ , 
ըրէստոնեայ ըԼէուլո վ , ուզած էր փրկել անբախտ երէտասարդը :

ո՛ կը դո րծադրուէ ^եասաը^է օր էնըը . խււլ>ւ։զւ^ա կը գլխ ա տ ո լէ 
էր ծաղէկ հասակէն մէջ*

խււլաւլվւավւ հայրը Հք ահն շահ y չկարենալու! դէմանալ էր որդւոյն 
կսկէծէն կը մեոնէ 1261^/2/ , ըստ 1ւ/՚ր ա կո ս հ»ա նձ ա կեցէէ լՍւայոլ- " 
թեան յ

Այսպէս կր վերջացնէ քէաըարէա էշխան էր կեանքը՝ չկարենալով 
խուսափ է լ էր ճա կատագրէն յ
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2ոԳհ Փւոա
Արմինտա Աղջիկեանին'

Հեոաւոր տարիներուն ուր իր մանկական ժպիտը 
կը ծագի յ ուշեր ուս մէջ' զերթ երեկորեան ասսպը 
անուրջի մր հորիզոնին վրայ :

ծ աղի կ['ն 1
</<եու ւրափակ կակա

Ո տնաձա յնդ ծանօթ է ա նօթէն մէջ 
քէն չսլէ ս եւ մետարւււււմո p p կապտադոյն հ ի ր ի կին , 
զոր շրջազգեստիդ, շշուկը կր փթթեցնէ : ք^րենց ծիածանեան տե րեւնե- 
րուն տակ' նորաբոյս մանիշակները անուշաբոյր մատներուդ կը սպա
սեն» ապրիլե ան եղրեւան ինե րուն լռակեաց զանգակիկները քեղի հա
մար սիրոյ կոչր կը հնչեցնեն » Կ՛՚ըսէի » » » ---  կը մ պտիս   դեռ երէկ
կր ' այնպէս էՀ ♦ ♦ ♦ *

Ունեցար՝ գուն ալ՝ կիւլիստանգ մորթադոյն վարդերու' զոր ե- 
րեկոյեան հովիկները կը տե րեւա թափեն   ճոխութի'ւնն այգ հունձ
քին ՝ թէ յագոյն ՝ մ արմնա թոյր վարդերու՝ առաւօտեան ափիոնէն
չլրբեցած դամասկավարդերու կիւլիստանգ։ քք ե ր թ բրաբիոն մը պա
րեգօտդ կը համբուրէր՝ հովածաղիկ մը մեղմօրէն պարանոցը կ՚եր
կարէր դէպի քեզ՝ եւ' ձիւնափայլ կ՚անցնէիր՝ հազիւ դպելո վ անոր՝ 
աչքերդ ԼՒ [""ըհբզով ու սիրտդ սարսուռներով տրոփուն» ո՜ հ հեշ
տութիւնը գթութեան' յատուկ քսանամեաներուն » » » ։

*Ոեզ թագուհի սլիտի ընտրէ ի դիւթական պարտէզներու՝ անմահ 
բուրաստաններու ուր կ^իչվսէր Արմիտան» սակայն՝ սրբափայլ էակ՝ 
դուն արդէն ունէիր փակ պարտէզներդ' յակինթներով՝ շուշաններով 
զարդարուած' ուր շահոքրամները իրենց հոդւոյն մէջ կը պահէին 
զգօն գաղտնիք մը» հոն պիտի տեսնէի երկու շրեշներոլ աստեզաղար-
ղուիլը --- աչքերդ» ծիծաղը անհամբեր կուրծքդ պիտի ուռեցնէր»
Հքեզի համա հ/» պիտի գո ^է ի եւ ցոյց պիտի տայի թրաշուշանները' 
դետին տա րածուած զերթ կոյսեր հարսանեկան առագաստներու 
վրայ

Հպումէդ հաճոյք կը զդա յ ին շնորհազարդ ոսկեծաղիկները---
զգայասէր աղջիկներ օրհասական ամառներու' որքսՀն կենդանի ի 
դէպ մահացում ին   ու մատներուդ վրայ կը սփռէ ին մի քիչ մելա
մաղձութիւն' նուրբ մոիսիրը կորստական իրերու » բայց ուրիշներ' 
աւելի քմայքոտ' սրտիդ կը խօսէին» օրքիտէն ՝ իր զգայական յափըշ- 
տակ ի չ շնո րհքով ը » ւլեռ ուր ի շնե ր' անն ի ւթ ա կան' ծանրակաց մ՜ա-
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մուն ուր՝ խաղաղ աւազաններու մէջ՝ նունուֆարները բ/t բերն էն կը 
փորձեն » անոնք վփզ Հքո'յ Հ/» կ՚անուանէ էն ՝ եւ դուն կը խօսէ է ր ա- 
նոնց • ♦ ♦ :

Ց>եռքէղ շփումը կը զգայ էն մայէսեան զանգա կածա ղէ կնե ր ը ՝ ճե- 
նողկուղակնե ր ը ՝ հպարտ չքանար կէս ը» արեւները է քեզ էրենց մէկ 
ճաոադայթը պէտէ տեսնէ էն ♦ թոէչքէ մը մէջ կար՛ծես' պտերը մա
ղերդ պէտէ համբուրէր » էջր ղո ր նոր բացեր է է ր' անկերջ պէտէ
թրթոար բէլր երակներու նաէւանձոա սարսուռուԼ* Ւրէկուն մը ---
I' րբ էբ } *եՈ1՜3^ ^րէկ՝ չեմ յէշեը   արտասուեց էր սակայն   կայելք
էր P է թախէծ --- ՝ ա ր ե տ եւանո ւն քէ գ ւԼրայ փետուրէ շփում մը , ամ-
պՒ մը ան3^ը^ "մնչ ՚Կ՚, յափշտակութեան րոպէ մը»»»։ Եւ գէշերր 
լափեց գեղանէ աոաւօտգ՝ եթերայէն էակ»»»։ \մէծաղգ կը ծա գե 
տակաւէն ՝ այնքան յստակ՝ հոգւոյս Լսորը՝ կեանքէս մէջ՝ նման երե
կո յեան աստղէն անուրջէ մը հորէղոնէն կրայ»

Թարգմ • ֆրանսերէնէ 3 • Մ •
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Ծիս» Է;ր11ժստոիթիւնօ

Արուեստը' է լ, բազմազան ձեւե բուն մէջ ել իր բնաշրջում ին ըն
թացքին՝ կը հետեւի հիմնական օրէնքներու , որոնք մարդկային հո
գիի՛ն մ է ջ , իրենց ե ուղում ը կր ստանան տիեզերական խորհուրդէ մը-.

խորհուրդ մը՝ որուն յա րա րե ր ո ւթի ւննե ր ր նիւթական աշխարհին 
հետ կը խուսափին շօշափելի (concrète) վերլուծումի մր կ ա րե / lin ւ-
թենէն.

Անյիշատակ դարերէ ի վեր , բնական ումերը մղած են մարդս 
թափանցելու տիեզերական այս գաղտնիքին , եւ ստեղծուած է անոր 
տարրերուն հետ նոյնանալու պէտքը- Ասկէ' ծնունդ lunuii են ծէ- 
սերը յ

Ա ի "ակ "Հհ արարողութիլններր՝ ինչքան ալ սաղմնային եղած ըլ
լային՝ չէին կրնար տեղի ունենալ առանձ ձայնի՝ առանց խօսքի :
(Բանն առ Աստուած) : --- Սկիզբէն , անոնք տեղի ունեցան անյօդ
խօսքերով. ապա՛ յօդաւոր, ի վերջոյ յանդեցան միագիծԼճՈՕՈՕճմէսՇ) 

չ^՚՚ւ՚՚՚՚կ՚օն եր ոռ! շս, ակ ան ա ր տա յա յտ ո ւթ ի ւնն ե ր ո լ-. Լոս' երամշտա-
կան արուեստը ծնած կր իր խանձարուրին մէջ*

Թէեւ մարդուն ել երամշտութեան կապերը' իրենց էութեան մէ9 
հետզհետէ կ'անհետ ին ՝ սակայն նախապէս անոնք pu լմակ ան ՝ փիլի
սոփայական՝ խորհրդապաշտական կամ մոգական՝ եւ դիտական էին-.

Լին աւանդո ւթ ի ւնն ե ր ո լ մէջ՝ իւրաքանչիւր եղանակ ունէր իր 
Ղ՚՚Թը, իր պաշտօնը՝ իր ճառագայթումը*. Կրնար սրբագրել ֆիղիքա- 
կան կամ նկարագրի թե ր ո ւթի ւններ ը : \յոյնիսկ երաժշտական մէն մի 
•քործիք ունէր իրեն յատուկ ուժն ու կար ո ղո ւթի ւն ը : Այսպէս ՝ հին 
3ունաստանի մէջ՝ կը կարծէին ՝ թէ երաժշտական հարուածային 
գործիքները ՝ ծնծղանե ր ը կը վանէ ին չա ր ոգիները ել կը փառա բա
նկին մարգկային ա ռաքին ո ւթի ւնն ե ր ը :

Արեւմտեան արուեստի բնաշրջումը առաջնորդեր երաժշտութիւ
նը մոռնալու ծիսական ծագումը եւ ձայնական ճարտարապետա
կան (xArchl tectonique )£ի դեր Ո լ հոյակապ շրջանէ մը ուղղուեր ալ դէպի 
մտաւորական խազերու՝ որոնրմով ժամանակակից երաժշտագէտը
Cartésianisme ի տիրապետութեան տակ ՝ դարձաւ վհուկ աշկերտ 

մը ՝ որ դագրերալ յաճաի, իր իրական ուժը ներգործելէ ՝ ունկնգիրնե- 
րոլ հոգեկան աշխարհ ին վրաք*

Ընդհակառակն ՝ Արեւելքի ժողովուրդներու մեծ մասը' ինչպէս 
ափրիկեան սեւամորթները՝ Արաբները՝ ն ա խ ա գո լո մ պո ս ե ան ('Բրիս- 
տափոր Գոլոմ պոս էն առաջ հիւսիսային եւ հարաւային Ա՚իրիկէի մէջ 
բնակող) ժողովուրդները՝ ն աիւ անձա խն ղր ո ւթե ա մ բ պահպանած են 
իրենր սրբազան ա լան գո ւթ ի ւնն ե ր ը ՝ իրենր նախնական ձեւին տակ *
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Hyo երամչտոլթիլննե ր ը հարուստ են իրենց գործօն կարողու
թեամբ ՝ որովհետեւ անոնք կա տա ր ելա սլէ ս սլա ա չաճած են իրենց ա- 
սա^ա գր ած ն սլա տ ա կին հասնելու արգիւնքին : Անոնք' իրենց ազգե- 
ցութիւնը սլէտք է կատարեն արեւմտեան արուեստին ւէր ա յ , սր 
մ ա ր դկա յ ին ի ր ա կան ո ւթեն էն հեռանալու վտանգին տակ կը գտնուի :

փա մ տնակի ընթացքին եւ ղան ա ղա h երկիրներու ծիսական երա— 
մըչտութեան ուսումնասիրութիւնը թոյ լ տուաւ հաստատելու, թէ 
անոնց միջել գոյութիւն ունի իմացական միութիւն մը, անոնք ի՛ն չ 
ծագում ալ ունեցած ըլլան, ո՛ր ե րկրին մէջ ալ հաւաքուած Ըէ[ան , 
կամ զանոնք ա ր տա յ ա յտ ո զն ե ր ը ի՛նչ Յ^՚Լէ' աԼ ոլատկանած (ԼԼԼա^ • 
Ikjn ե րգեցո ղո ւթիւննե ր ը մեծ մասամբ կը ներկայանան մ իադիծ 
(monodique) ձեւէ րու տակ } ել ունին չափական արտակարգ ճոխս լ- 
թ[„ն, եւ մեներգային հազուագիւտ գեղեցկութիւն։

Ականաւոր ազդաղր աղէ ան ե ր ո լ ել ե ր ա մ շտագէտնե ր ո լ ժանրե
րուն շնորհիւ մեղի հասած ե րամ շտ ո ւթ ի ւննե ր ո լ միջել, դմուարին է 
դասակարգութիւն մը կատարել, ճշդելու համար՝ թէ անոնցմէ' ո- 
րո՞նը են ամէնէն հիները, որովհետեւ, կը թուի, թէ հնութեան մա- 
սին գոյացած կարծիքը' նահանջի մը ^ենթարկուի, հետզհետէ որ 
հին քաղաքակրթութեան մասին մեր ծանօթութիւները կը խո- 
րանան :

Աս իա-Մ իջեր կրական շրջանակին մէջ, իսրայելացիները մեղի 
փոխանցած են ծագումով բաբելոնական երգեր -. Այսօր ալ կը գործա
ծեն եւ էլերգեն Գաւիթի ցնծութեան պարը տապանակին առջեւ Լէմէթ) 
այնպիսի երկիւղածութեամբ մը որ հասարակութիւնը կ'առուին ո րգո լի 
որ բազան սրտադողի մը։

Մեղի հասած Յունական ծիսական երամշտութեան հին հետքերը, 
որոնք կը պատկանին Յունաստանի անկման շրջանին ('Ըրիստոսէ երկու 
գար առաի, եւ անկէ մէկ գար յետոյ)՝ մեղ կը ներկայանան Ատտիկ
եան բանաստեղծութենէն ոչ նուազ չափական հարստութեամբ :

Ա ո ւր իա կան ել հայկական ա լանդո ւթ ի ւննե ր ը քոյրեր են : Աչքս։- 
ռու է , որ րն tu կ ան կապ մը հաստատած է հեթանոսութեան եւ քրիս
տոնէութեան միիեւ հայ սր բազան ե ր ա մ շտ ո լ թ ի լն ը , որ այնքան յու- 
'tl'ï Ո1 Յն!)"ղ, ‘Արտայայտութիւնն է ամրապէս իր արմատին ու հա
ւատքին ելաոչող տտնջոլտծ մողովոլրգի մը:

Ըստ Լիլք-Անտրէ Աարսէլի' Հայոց մօտ, փրիստոս' իր մէի ձու
լած է հեթանոս աստուածներր:

Ֆրանսական Միջին գարը կը յատկանչուի քրիստոնեայ Արեւելքի 
գրոչմով, ո՛չ միայն t] ա չա կի րնե ր ո ւ ա զգեցութեան տակ, այլեւ ա- 
լանդո ւթիւննե րու փոխանցման բնական դերով։

Ա պան ի ա' իր կողմէ ենթարկուեցաւ Արաբական տիրապետութեան 
տզգեցութեան ։
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Այս միջոցին կեղտական եր ամ շտ ո ւթի ւն ը Ակովտիական հողին 
վրայ կը պահէր իր ա ռանձն ա յա տ ո ւկ նկարագիրը* մանաւանդ Հիսլ-
ր ի տները :  Այս ե րամ չտ ո ւթ ի ւն ը իր հինդ աստիճաններու չոլԸ$_
դարձող մ եղեդինե ր n‘b ունենա լուէ ազգականութիւն մը Ենք աներու 
(հարաւային Ամերիկա՝ Փերուի հին բնիկներու) ( Ջիներու , հասա
րակածային Ափրիկէի ւեողովուրդներու երամչտութեան հետ , մեղի 
կուտայ շօշափելի մկկ օրինակը՝ ե ր ամ շտ ո ւթ ե ան իմացական միու
թեան մասին՝

Հնդկ ական ե ր ամ չտ ո ւթիւն ը որ խնամքով կը պահպանէ
rnodc^/7^1-î իր դիտաւորութիւններու , իր չափերու եւ ղանոնը ար
տայայտող գո րծիքնե բու բնա զանղ ական ներհայեցողութիւնը ԼշՏՕէՇ- 
riSïïlQ) ՝ կը ստեզծէ հնչեղ միջավայր մը՝ որուն 'Արեւմտեան ա- 
կան^ը կը վարմուի երկար մամանա կո լան ընթացքին ՝ որր+քԼհետեւ 
այս *Լնրջինը նուազ զգայուն է ձայնին աստիճանին կքումին հանդէպ՝,

՛Նոյնն է պարադան Պալիի բնիկներուն երամչտութեան ՝ որ կտրգ 
մը ե րամ չտաղէտնե րո լ կողմէ ճանչցուած է իբրեւ ամենահին երա- 
մչտ ո ւթիւննե րէն մին։

Արաբ ա լան դո ւթ ի ւնն ե ր ը վճիտ մաքրութեամբ մը կը յայտնա-
բերեն սրբազան Բրդերը՝ ո բոնը մօտ են Արեւելքի քրիստոնեայ եկե
ղեցական երամչտութեան : Vըսուի թէ Արաբ խորհրդազգածները 
(մեհրամ} ՀրՍճշները (*) , ինչպէս նաեւ հնդիկ իմաստունները՝ սրբա
զան ե ր դե g ո ղո ւթ ի ւնն ե ր ը կօգտագործեն մարդկային բնութիւնը սըր-
րա գրելու համար։

փ
Փփ

կարելի է տակաւին աւե լցնե լ երկար ո լ արդիւնաւէտ շտրքը լսյս 
աւանդս ւթի ւննե րուն ՝ ո բոնը իրար կը միանան նոյնանման ոգիով մը։ 
«Առաջնորդել մարդը բարձրանալու տիեզերական րիթմերՈւն , եւ 
անկէ ըմբռնելու Աստուածայինը^ ։

[Հայց կարեւոր է արդէն անոնց բերած նպաստը տյս րնդարձակ 
դա չտին մէջ՝,

ք^աղմաթիլ եւ սքանչելի եր դա սլնա կա յին ծա զկա քա զներ կատար
ուած են՝ եւ ե րամ չտա գէտն ե ր խ տեղւոյն վբ ա յ արձանագրած են 
բնիկներու ե ր ամ չտ ո ւթ ի ւնն ե ր ը ՝ որոնց բնտանի չէ Արեւմուտքը։

**) Initié կը կոչուին սւյն անձերը, որոնք բնազանցական ներ- 
հայեցողական փիլիսոփայութեան ' ésotérisme ի մէջ որոշ հմտութիւն 
ձեււք բերած (ե՛ն, եւ տեղեակ են անոր գործադրութեան գաղտնիք
ներուն :

Հայերէն համապատասխան բաոը գոյութիւն չունի: Թարգմա
նած ենք Շաւարշ Նարդունիի բաղատրութեամբ' մօտաւոր նշանա
կութեամբ գործածուած հայերէն «խորհրդազգած» եւ արաբերէն' 
«մեհրամ» բասերով:
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Այսու հանդերձ շահեկան կը նկաաուէր փորձ մը կատարել Արեւ
մտեան ո ւն կնդի րնե. րուն զգացողութեան վրայ ազդելու համար-. Ա,ս 
նպատակով կազմակերպել ժամանակի ընթացրին ել բազմաթիւ եր
կիրներու ծիսական երաժշտութեան նուիրուած գօնսէրներ , սՀակ- 
ցոլթեամր' մեկնաբանող արուեստագէտներու, որոնք թէեւ կազմուած 
են Արեւմուտքի երաժշտական դպրոցին մէջ, սակայն բուռն ցանկու
թիւն ունին դարերու [սորերէն' իրենց հասնող ե ր դե g ո ղո ւթ ի ւնն ե ր ո լ 
վճիտոլթեան եւ ողիին թափանցելու, Այս դօնսէրներուն օդաաղործել 
// ա ո !րՒ հնո ւ h iitthnïihn., fOnrlcic TX/Tn vf/-»■»-»\ Ç / / / c »-» »
• L լ ILL լ Լղ”""*,լւա.լոււււ օդաադոլ
Ա արթինոյի ալիքները (OndeS MarteüOt) որոնք ելեքտր ա կան ո ւթ ե ա ,1բ 
h rt ո ո r»Â- A 1.^ ..._____ / Գ P է՜ր t 1 f» 1 > • . ,

<- t t v ւ. lit֊ լ ( \------------------- y .. լ. . . .. u լս ւ լ, ui ui u ! ! լ լս

կը գործեն, կ'արտադրեն բազմաթիւ թէղքպրեր , եւ կը ստեղծեն տա

րածական մթնոլորտ մը : Ա արթինոյի ալիքներուն կողքին , perCUSSÎOn 
{երաժշտական հարուածային գործիքներու) գործածութիւնը' պիտի 
նպաստէր երաժշտական առաջադրուած միջավայրը ստեղծելու,

Աւելցնենք նաեւ թէ , շնորհիւ գիտութեան ու տաղանդաւոր երա
ժշտագէտներու եւ երդահաններոլ ընդո լն ա կ ո ւթի լնն ե ր ո ւն կարելի 
եղած է դաշնաւորել միագիծ (mOllodique) այն երդերը որոնք թո,, 
կուտան այսպիսի աշխատանքի մը, L

‘■լ-Հե—Հեան եւ ծթրդ դս1ր„լ Թէօ.մօս1ալ ,
լորում ին միջել կամուրջը ձդուած է արդէն , Մաղթէ լի է , անիկա
‘է-յրը ելլլ-յ ^՚ը որոնումներու եւ բեղնաւոր իրականացումներս. -

Թարգմ • Վ • Ի . ԼԻՏԻԱ ԿԱՐԻՆ
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ՅԱԿՈհ ՏԷՐ-ՅԱԿՈԲԵԱՆ

(lIM (ՊՏեՐ)
(Հայկական Աւանդութիւն)

Աչխա րհ ի ււտելլ^ուււկն ի վեր այղսվււվւ սոթրկ էէե' ծնած գիւղին 
'էէջ-- ՛Ծնողքը թէեւ աղքատ բայց այնքան ալ տգեղ, տխեղծ, ծուռու- 
մ,.ւ,ւ եւ արգահատելի չէին-, Ո՞ր դելը, ո՞ր չար ոգին եկեր խառնուեր 
ու խանգարեր էր անոնց սեղմնալո բումը որ երախան ս կիզրս եր ը լերկ 
ու ճմուռ մը խմոր, բանի մեծնար, տարիներուն հետ կը մեծնային 
իր տգեզո ւթի ւնն երն ոլ անճոռնո ւթի ւնները :

Ար բո ւնքի տա ր իքին արդէն եղած էր գ՛՛եջ, սապատող ՝ ծուռ 
սրունք, ճպռոտ ականողիքով ել կաղաղնաց : Հրէչ մ\,ւ աննա խ խեթա g •.

Բեկեր չո ւնեցալ : Աղջիկները կը փա խչէին անկէ սարսափահար , 
իսկ տղաքը կը հալածէին զայն : Անցած ատեն' հիւղերու առջեւ
ծալքս պտտիկ պառաւնե րը կը խաչակնքէին արղահաա լոնքով ել կո 
մրթմրթյին <բՈրիստոս մէ9ևրնիս% , զայն համարելով չար ոգիներու 
բերք՛.

Բայց քանի տարիքը կ'աճէր' այդ աղջկան խորը նոր հետաքըր- 
քրոլթիլններ կը զարթնուին : Անգիտակ մղումով մը կը հետապնդէր 
դեռահաս մանչ ու աղջիկներու խաղերն ու կատակները, քիչ մը աւե
լի մեծեքոլ խուսափումները մացառներու ետին-. Ամէն առիթի, հե- 
ռուէն կը հետելէր հարսանեկան թափօրնե\րու ուր զա րդա րո ւն աղջիկ
ներ առոյգ արուներու կողքին կը քալէին հպարտ ու երջանիկ յ

կշ լսէր, կը խորհէր անոնց դի չերնէ րոմն մասին, գիրկ գիրկի, 
շրթունք շրթունքի , ել իր տխեղծ կուրծքին տակ սիրտի կ՚ուռէր եւ 
էր լսէր բաբախիւններ քառատրոփ արշաւող ձիերու սմբակներու 
ձայնին պէս : Կը գալարուէր ել երբ մինակ էր , հողին վրայ, կը տա- 
պըլտկէր , կը կաղկանձէր ել կը հեկեկար երեսն ի վար ■

Արտերու մէջ առանձին աշխատող մշակներուն մօտ կ'երթար, 
կը նստէր , մպիտի վախեր կ՛ունենար , երգ ու չարական կը մրմնջէր , 
ծառայութիւն կը մատուցանէր ինքնահոս աշխոյմով մը, սակայն ոչ ոք 
կը մօտենար իրեն այնպէս ինչպէս իք հոգին կը ցանկար ։ Էլ վիրաւոր
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անասունի մը պէս թարթափելէն կը հասնէր հօ րենական անթեալ 
որՓր որ իրեն ծնունդ էր տուած î

--- Աստուա՛ծ ՝ կ' աղօթէ ր ամէն օր իր սրտին խորքէն , ա՛ռ հոգիս
որ աղատիմ այս չար աշխ ար հէն հ '{Հանի կը ղրկես դիս ամէն մարդու 
տուածդ շնորհներէն ՝ ա՛ ռ հդոիս : էլ որպէսզի անարդարութեանդ 
փրէյ՜Ը լուծուի՝ փոխակերպէ դի ս այնպիսի բանի մը որ մարդիկ 
ստիպողն գրկել, գրկեէ ու սեղմել զիս ի [Անդ սիրտին վ[,այ \ ակամայ*.

Աստուած այս անգամ լսեց անոր աղօթքը՝ բայց ինչպէս իր սո
վորութիւնն է՝ քիչ մը ուշ՝ քանի որ մէկ ականթը խուլ է՝ միւսն ալ 
թմբիկ :

Սիրազուրկ աղջկան հողակոյտին վրայէն սկսաւ կանաչի լ արա՜ 
ղաբոյս խոտ մը՝ հարսանեկան քօղերու մանեակներուն պէս նրբա
հիւս ու թափանց իկ ՝ ղուարթ տերեւներով որոնք ակնառու ճոխու
թեամբ կր բազմանային ու կը տա ր ածուէ ին ՝ վարմեր կը կազմէին քով 
քովի՝ ամէն ուղղութեամբ սմյնքան արագ որ քանի մը օրէն ոչ միայն 
Հէգ աղջկան գերեզմանքը՝ այլ շու֊րջ բոլորը պատեցին ՝ սլա բուրեց ին ՝ 
ել անկէ ալ \ա\լե լի հեռու իրենց բազուկները տ՛արածեցին մարախ ի 
ա ր շալասո յր տարմ երուն պէս • ♦ ♦ :

Այնպէս որ գերեզմանի այցելուները ել շրջակայ արտւոբները , 
հարկադրուած' կը խոնարհէին ՝ բազուկներով կը ղրկէին եւ ումգին 
սեղմած արմատախի յ !լ ընէին զանոնք։

ԵՏէր Աստուած , անպէտ ու սիրախանձ աղջկան ղերեղմ տնէն 
ստեղծեց անպէտ ու կիզելի այս խոտը եւ իր անհասանելի հեգնանքով 
ալ ՝ զայն վերածեց երկու տեսաևկի ՝ ՆԱթՈԼ եւ էգ • • • :

* ¥ *

Իմրււը, պայեր (Ֆր * fougère), կը կոչուի նաեւ ձարիոա եւ փիլունձ:
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3> ՐՈՅՏհսս՜ ր

(ԾԱԳՈՒՄԸ, ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԵՒ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄԸ)

ՖՐՈՅՏԻՍՄ ■ ■ • ՖՐՈՅՏԷՆ ԱՌԱՋ

Մակեգոնէոյ թագաւորը , Պերգէկկաս Ը . , հոգեկան եան ր տագ
նապէ մը մատնուած էր երեր տա րէէ է վեր: Խորհրդակցութեան 
կան չուեր ան օրուան մեծագոյն էմ ա ո աո ւնն երը , մեծագոյն բմէչկնե-
րԸ: ---  է1լրՅա՜ն դարմանել: Ւ վերջոյ եկաւ Հէպպոկրատ: Երկար
րհներ , օրերով հետեւերալ հ էւանգէն չա րմո ւմնե ր ո ւն ,   տա րօր էնա կ
\էւանգ մը՝ ումէ եւ կորովէ ույս ասպետը գարձեր էր կամազուրկ 
ար/սրած մը՝ կը քալէր' յանկարծ կը կենար ՝ հրաման մը կ՚արձակէր' 
յետոյ կ՚ուրանար ՝ կը ղղար որ հէլանգ էր ՝ տեւական ջերմութէ։ն 
մը ունէր ՝ կը խնգրէր բա ր ե կամն Լ ր էն ո րպէս զէ դալւման մը դան են ել/ 
րալէն , սակայն ՝ ափսրՀս ? չէր առողջանար ՝ հետզհետէ ՝կը նէհտր- 
նաբ , այլեւս հո դե պէս անկարող Ջրկրէն արտ աքէն քա ղա քո/ կան ո ւ-
թէււնը վա րե լու յ

Հէպպոկրտտ չէ ր բտմնուե ր էր հ էւանգէն ՝ կ' ա ր ձան ա դր է ր թա- 
<բԱ1-ոլւէն յէշողութետն վր է պն ե րը էտ ou ելու մամ տնակ ՝ կամա յակա
նէ ութ ի ւննե ր ը այս կամ այն առթէւ արտայայտուած ՝ վերջապէս տրէւ- 
րո ւթեան սլա հերը՝ գէմքէ կ ամ ձեռքէ շարմումները՝ յետոյ պա ամ ել 
կուտար մանկութէւնը՝ պատանեկութեան շրջան է թագերը՝ էւ աղըն
դերներ ու հետ յարաբեր ո ւթէ ւննե րը * մանաւանդ երազն երր*. Հէպսլո- 
կրատէ ուշադրութէւն ը գրաւեց մասնաւորաբար՝ որ թագաւորը յա- 
ճաէյ երազէն մէջ կը տեսնէր էր հայրը՝ բայց ամէն անդամ որ կը մօ
տենար հօրը՝ էրենց մէջել դետէնը մթուած ր[ԼարՀնէզակ ՛մր ՝ որ 
սաստէկ կր ճօճէր' արգելք դաոնալով աւելէ մօտենալու՝ ու Պ եր- 
գէկկաս չէր կրնար բռնել ձեռքը՝ զոր հայրը կ՛՚երկարէր էրեն: Հէպ- 
պոկրատէ հարցումէն պատ ա ս է։ անե լո վէ Պերգէկկաս ըսաւ թէ՝ երա
գէն մէ9՝ մերթ մէնակ կր աեսնէր էր հայրը՝ մերթ հարճէն հետ նըո- 
տած՜ քով քո -//- =

Փէլա. կը կոչուէր հարճը՝ դեղանէ ազջէկ մը՝ զոր հայրը հարճ 
ըրած էր էրեն' 14 տարեկա նէն : Պերդէկկաս մէասէն մեծ՜ ցած էր աղ- 
ջրկան հետ: Փէլա 19 տարեկան էր' երբ մեռաւ Պևրդէկկասէ հայրը: 
Յարգուած ու սէ րուած՝ մնաց պալատէն մէջ' էբրեւ թագոլհէ: Հա-
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^ղ1^1լութեան ւրում1-ն կը ճառագայթէ աստուածռլ- 
պվ, մը նման - Պերգիկկաս չտա կը յարգէր զայն իբրեւ իր երբեմն/, 
խաղընկերը՝ իբրեւ իր հօր սիրական եւ կենդանի յ ի չաա ակը,

Հիպպոկրատ հա լ, ցուց թագաւորին թէ ի՛նչ աստիճանի սեռաւին 
ախորմակ ունի-. Պերգիկկաս պատասխանեց թէ կ՚ապրէր մումկա,՝ 
{ï "ւ՚"Լ'"^1,ն պերճաղիճներէն ու դեղոլհիներէն ոչ մէկը փորձութիւն 
կարթնղնէր հիմա իր մէջ, 1 '

Հիսլպոկրաա հարցոլց նաեւ թէ ե՛րբ սկսաւ իր տագնապը : _ 
1/րեր .սարի առաի, ուրեմն հօրը մահէն ետքը,

Հիսրղոկրաա լուծեց թագաւորին երազին գաղտնիքը՝ գտաւ ա- 
նոր հողեկան տագնապին պատճառը.. Եւ ըսաւ Պերգիկկասի.

--- իուն սիրահարած ես հօրդ հարճին :

Կատղեցաւ թագաւորը՝ զայրոյթով մը մայսին զարկաւ ո լ կոտ֊ 
['-!/ '"ՀդԸ զոր բռնած էր սՀ ձեռքին մէջ , իսկ ձախ ձեռքը բարձրա- 
ցոլցաե երդում ըրաւ թէ երբեք նման զգացում՛ մր չէ սնուցած իր 
.օրը հարճին հանդէպ: Ու վազեց մտաւ իր ննջասենեակը: Մ ին յել
առաւօտ ոչ ոք կրցաւ տեսնել երեսը:

ՀՒպպոկրատ՝ յաջորդ առաւօտ՝ ոովորական ձեւով պտուտի 
'■/■■"ՀըԿ թ-ողտլսրթ րմչկական քննութիւնը շարունակելու համար : 
Հերդիկկաս զնա g րմիչկին մօտ ու խոստովանեց ալ թէ ճի՛շտ կր մտա. 
ձէր Հ,[/ պպո կ ր տ տ : *՜

Մեծ բժիշկը խո րհ ուրդ. տու,տւ անմիջապէս ամուսնանալ Փ ի լա f ի 
'էետ որ՝ իր կարգին , երբ պատմեցին Հիպպոկրատի ել Պերգիկկասի 
խօսակցոլթիլնր ՝ լալով խոստովանեցտլ թէ կը սիրէ՜ր թագալորր*.

Պերգիկկաս {՝ • ամուսնացաւ իր հօրը հարճին հետ ու բմշկուեցաւ 
ու ա ր ին ե ր է ի վեր կրած իր աաո.ասլան բ& ■■

Այս մանրավէպը ՝ զոր կը քաղեմ Կ՚սսթոն Պէսէթի դիրքէն՝ փոյթ 
է թե վերագրոլած ըլլայ նաեւ Ե բասիս,որ ա աէ սի' ինչպէս կը կարդայի ՝ 
'Ս՚ԸՀվր" t րմչկական թերթի մը մէջ՝ կը հաստատէ թէ փրոյտի վար
դապետութիւնը կա՜ր արգէն... վ) րոյս, էն առաջ..

Այղ- տեսակէս,ով՝ չաա հետաքրքրական է Տոքթ. Արն է Լաֆորկի 
ուսումնասիրութիւնը ՝ ուլ, ցոյց կը արուի թէ հ ո դէ֊ա ի, տ սրբանա կան 
բազմաթիւ հարցեր՝ զորս ՝կ՚ ըսեն՝ քննութեան առած է ֆրոյտ' 
առանց նախընթացի , հրապարակ գրուած են վերլուծում ի տարրեր 
ձեւե րով' ֆրոյտէն առաջ : Այսպէս , Ա՜ ո լի է ր կը նկարագրէ , կը պատ
կերացնէ՝ կր ծանօթացնէ ախտաբանական այլազան տիպարներ՝ ո- 
րոնք կր կոչուին «Ագահը» , «Աարգատեացը» , «Կեղծաւորր» ,
, տ /լ ,,, յ տ /լ ան հ ի լան զը» ; Եր կա րգին , Տ ո ս թ ո լեւսքի //ր ի,ou ի են թւս գի
տակցութեան «ստորերկրեայ ձայնին» կամ «կրկնէս,կին (*) ձայնին» 
մասին: «Ոճիր եւ Պատիմ» վէպին մէջ՝ մանրակրկիտ ձեւով կը նկա. 
ր՚՚՚գրէ ներքին արդարութեան զարգացումը՝ հաստատելով թէ դոր-

(*) ԿրկՍԷսւկ = double.

Fonds A.R.A.M



166 ԱՆԴԱՍՏԱՆ •
ծուած ոճիրը ազատ արձակումն է կամ պոռթկում ը ս*յն ումերուն , 
որոնր կր թազան մարդկային ենթադիտա կց ութեան մէջ՝ յամ րա բար 
յառաջ վա ր ելո վ ենթական դէպի վախճան՝ — րա լութ իւն : \յոյն ա չ- 
խատանրը կը կատարէ Թոլսթոյ իր «Պատերազմ եւ Խաղաղութիւնդ 
գործին մէջ՝ նկա րա գրելով գլխաւո ր հերոսին ե րաղնե ր ը ՝ կամ իշխան 
Պոլրոնսրիի ողբերգական վախճանը Հ°րը ՛եւ. մօրը հ ա կա մ ա ր տ ո ւթ ե- 
նէն ներշնչուած ՝ իսկ ^Հայը մէջ՝ հ ոդէ-ա խտա բանական
սրանչելի պատկերացումով մր* վերջապէս Պօտլէրն է որ՝ ներկայա- 
ց ընելու մամանակ իր նախատիպարր' էտ կար Փօ ՝ կը խօսի « ներմը- 
րլումիդ մասին (*), բանաք ի ջլախտային բարդութեանց i Այստեղ՝ 
Տորթ* U* ընէ Լ աֆորկ կուգայ հաստատել թէ Պօտ լէ րի բանաստեղ
ծութիւնը «ծաղիկդ մըն է ոչ թէ [արիքի , որ ունի ենթագիտակ
ցական ՝ այլ ախտաբանական ՝ ո ր կր կազմէ ՝ կը ձեւաւո րէ ՝ կր կեր
պարանաւորէ «անբնականդ մարդը այնքան իրական՝ կենդանի ու*** 
սիրելիի որրան «բնականդ մարդը*. Պօտ լէ ր՝ իր այս գործով՝ այնրան 
ըմիշկ է եւ վլիլիսուիայ' որրան բանաստեղծ ՝ միամամանակ հեղինակ 
Ֆրոյտեան ուսումնասի րութեանց * * * ւհրոյւոէն առով'.

[Հայց վերջապէս Ֆրոյտ թնչ բերաւ մեղի*, ^աի պատմենք իր 
կեանքը •

Z

ՖՐՈ8ՏԻ ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ

Զիկմունտ Ֆրոյտ ծնած է 1856 Մայիս &ին ՝ Ֆրայպէրկի մէջ 
Հայմմ կը կոչուի Փրիպորկ) ։ Հայրը՝ 3*ոզէֆ Ֆրոյտ՝ կերպասի վա
ճառական էր , ամուսնացած երկու անգամ ՝ ---  առաջին ամուսնութե-
նէն' ունէր երկու զաւակ՝ էմ մանուէ լ եւ Ֆիլիփ* Առաջինը 21 տարե
կան էր ՝ իսկ երկրորդը քսան տարեկան ՝ երբ (Գողէֆ ամուսնացաւ 
երկրորդ անգամ' կնութեան առնելով երիտասարդ ՝աղջիկ մը y րսան 
տարեկան ՝ --- տարիքով աւելի փոքր րան իր երկու զաւակներ ը*. Ըն
տան իրը ունէր նաեւ պառաւ սպասուհի մը :

Զիկմունտ Ֆրոյտ իր յուչերուն մէջ կը պատմէ թէ ՝ մանկութեան 
շրջանին ՝ երկար ատեն՝ այնպէս է կարծեր թէ հայրը ամուսինն է 
պառաւին ՝ խորթ—եղբայրը Ֆ ի քիփն ալ իր մօրը*. Ոչ թէ որովեհտեւ 
անոնց տարիքն էր՝ Որ տրամաբանական լուծում մը կը բերէր իր 
մանկական մտածողութեան ՝ այլ անոր համար որ երախային հոգւոյն 
մէջ նախանձը կը մերմէ ր երիտասարդ մայրը կին տալ ծերուկ հօրը*, 
[էիկմունտի հոգիին մէջ՝ տակաւին մանուկ ՝ սկսեր էր արդէն կազմուի լ 
Ւդիպոսի հանգոյցը , ղոր պիտի ջանար լուծել ետքը չափահասութեան 
Չուսած :

(*) Ներմղում = refoulement.
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“"Արեկան էլ։ , երբ ընտանիքը, ինչպէս իր ցեղակիցները , 
Ս որա,Լիոյ բոլոր Հրեաները, կը ստիպուին գաղթել դէպի հիւրընկալ
հորիզոններ ,   կե րպա սա դո րծո ւթեան նոր մերեն ան եր ո լ երեւումով
կը սկսի տնտեսական տագնապ մը ել կր ստեղծուի թթու դժգոհու
թիւն մը, որ զոհ կը փնտռէր հրէութեան մէջ՝.

Զիկմոլնտ Ֆրոյտ, պատանի, Վիէննա կը գտնուի այժմ՛. Լիս է ի 
ուսանող, դասարանին առաջինը՛. Տ•“ րվինա կանո ւթեամբ տարուած , 
գիտութեանց բարեկամ ; Այս շրջանին է որ կը կարգ ա J Կէօթէի գի տա-- 
կան գործը, ք^նոլթի/ւն^ : Տարվինի զործերուն ու Կէօթէի փորձերուն 
տպաւորութեան տակ, կը մտնէ վիէննա յի բժշկական համալսարանը՛. 
Ա ասնալորապէս կը հետաքրքրուի ուղեղին կաղմաիյօսութեամբ 
եւ ջղային գրութեան բնախօսութեամբ՛. Կ՚աշխատի էրնըսթ Պրիւքէի 
բնա խոստկա՛ւ, փորձարանին մէջ՛. Մէյնըրթի հսկողութեան տակ փոր
ձեր կը կատարէ քոքայինՀ։ ։ Հւարքոյի հռչակը հասած էր արդէն
'Լիէննայի դուռները, այնպէս որ Զիկմունտ, 1885/^, կը մեկնի 
1Լ/'էննտյէն , արդէն դոցենտ ջլա խտա բանո ւթ ե ան , հետելելոլ համար 
Շարքոյի դասընթացքին՝ Աալփէթրիէր հիւանդանոցին մէջ, Փարիզ՛. 
Խորապէս կը տպալս րոլի Շ արքոյի փորձերով, --- ջլախտային ան
դամալուծութիւն պատճառէ լ քնէածոլթեամբ եւ հ ոգեթելագր ոլ- 
թեամբ, 1886/՚5< վերադարձած է արդէն վիէննա , ուր նախ կ՚ամուս
նանայ, յետոյ կր սկսի փորձեր կատարել նոյն մեթոտներով դար. 
մանելու համար մտային ել հոգեկան Հ իլանդո ւթի ւններ ը'. ժամանակ 
'‘‘ը ^ԼյանսՀւ հեաեւԼ՜Լու համար րնհ ա յմ £ւ զ.ա՝ս րնթ՜ ա g րքյն •
11. jn րրա ս աթ ou ո ւթ է ւ*նն ե ր ը եւ փ ո րձե ր ր կր ղօրաց նեն իր մէջ համ ո զու- 
մը թէ հոգեկան թաքուն ուժեր կան, որոնք ծանօթ չեն գիտակցու
թեան՛. Լյ, քնէածութիւնը կը համարէր այդ ուժերուն հասնելու միակ 
ճամբան՛. Բայց շուտով յուսախաբ եղաւ, որովհետե՛ւ միշտ կարելի 
չէր քնացնել ենթական խորապէս , եւ երկրորդ տեւական դարձնել
P't ածութեան յ ա ջ ո ղո ւթ ի ւն ր •

Փ ո րձե րո լ ել որոնումներու, այդ շրջանին մէջ' վճռական , կարելի է 
ււ՚՚^լ բախտորոշ դեր մը կր կատարէ Պրոյէրի ուսումնասիրութիւնը,.֊ 
մանկամարդ աղջիկ մը դարմանելու ժամանակ' Պրոյէր նշմա- 
րտծ էր որ հիւանդը կարծես թէ կը հանգստանար երբ, քուն ի մէջ, կը 
սկսէր պատմէր իր տառապանքին պատճառները՛. Շարունակելով իր 
քննութիւնն երր , Պրոյէր ի վերջոյ կուդայ այն եզրակացութեան թէ աղ- 
ջրկան ջլախտին ծագումը պէտք է փնտռել այն դժնդակ տպա լորու- 
թեանց մէջ, զորս աղջիկը «.խեղդած էր», ծածկած կամ զսպած, երր 
մեծ ջլախտաբոյժը կը փորձէր դարմանել իր հայրը՛. Այդ «խեղդուած» 
ու զսպուած տպաւո րո լթիլննե րն էին , կը հետևլցնէր , որ կը փորձէին 
քակել իրենց կապանքները ել դուրս խուժել' երբ, քուն ի մէջ, կր դադ- 
րէր գիտակցութեան հսկողութիւնը, Այսպէս, հիւանդը կը հանգստա
նար կարծես' երբ կ՛աղա տէր դժնդակ տպաւորութեանց ստեղծած պրր- 
կումէն կամ կը պա րպէ ր հոգեկան խռովքներու խռնումը՛.

Ֆրոյտ, իր կարգին, կր փորձէ նոյն մեթոտով դարմանել իր հի- 
ւանդները՛ Այդ աշխատութեանց ճամ բով, Ֆրոյտ ի ել Պրոյէրի միջել 
կր ստեղծուի բարեկամութիւն մը, որ ի վերջոյ կը նո լի ր ագո րծո լի
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գիտական ա րմէքաւո ր աշխատութեամբ մը, «Ջլախտային bpbuljp-ûb 
թոլ հոգեկան մհքենականոՆթ-իւ_նը», որ լոյս կը տեսնէ 1893^հ = Այս 
զորեին մէջ, արդէն կը նշմարս լի հ ո գեվև ր լո ւծա կան վարդապետու
թեան նախատս, րերքը, — զդա ր ա կան կեանքի ներգործո լթեան,յ կա
րեւորութիւնը, ենթագիտակցական ումերու գոյութիւնը, չլախտին 
ըմբռնումը զգացական ներգործութեանց ղսպեալ համախռնումով, եւ 
ախտանշաններուն սահմանում ր իբրեւ նման համախռնումներու ար
տայայտութիւն' պարպումի փորձով , «խեղդուած» զգացումներու 
կերպարանափոխութիւն' փախուստի նպատակով, վերջապէս ներքին 
հոգեկան պրկումին ելքի ծերպ մր գտնելու ողբերգութիւնը-.

Պրոյէր եւ Ֆրոյտ, դարմանելու համար այս ախտաբանական երե
ւոյթները, կը թեյաղրէին պարպել հոգին, այսինքն քակել բոլոր կա
պան ընել, ր, վերջ դնել զսպում ին, --- ատոր համար է որ սկիղբներր
մաքրողական (catharthiqUe) կոչեցին զարմ անում ի իրենց եղանակը, 
որ ուրիշ բան չէ' բայց եթէ քնացնել ենթական-. Հնացնելը մ [Հոց 
էր, գիտակցութեան հսկողութիւնը տկարացնելու ձեւ մը, մաքրե
լու, պարպելու եւ ս ր բա գո րծ ե յո լ համար ին շ որ կ՚ապականէր հոգին-.

Ֆրոյտ տակաւին շէր նշմարած սեռային ազդակին կարեւորու
թիւնը , այդ շրջանին :

Պրոյէր-Ֆբոյտ տեսութիւնը ունէր թ ե ր ո ւթի ւնն ե ր , ղորս չէր 
կրնար պաշտպանել Ֆրոյտ-. Այնպէս որ շուտով Ֆրոյտ կր բամնոլի 
Պրոյէրէն , եւ անկախօրէն կ'աշխտտի գտնել նոր «բանալի» մր ջղային 
եւ հոգեկան խռովքներու մեկնութեան համար -. 1895/-/' կր հրատարա
կէ ուսումնասիրութիւն մը անդոհանքի ( angoisse) մասին, որ տե
սակ մը փորձ էր ջլախտներու ծագումը բացատրելու այնպէս ինշսլէս 
կ բացատրեն հիմս, հ ոգեմ ա րմնա կան վար գա պե տ ո լթեան հեղինակ
ները, բայց շուտով ետ դարձաւ այգ ճամբէն*.

Ֆրոյտ կ'որոնէր գտնել աղբիւր ր այն զօրաւոր ել սաստիկ յոյգե
րուն (émoi), , որոնց ներգործութեան տակ կր ցնցուի հոգին, եւ ո- 
րոնց դրոշմով կը տպաւորով, նկարագիրը-. Եւ ի վերխ^յ կր համոզ
ուի թէ սեռային յոյգերն են, որ կը խռովեն հոգիները աւելի քան ու
րիշ որեւէ զգացում-. Ու կր սկսի ուսումնասիրել ջղա սպառս լթեան 
զոհերուն սեռային կեանքը-. Այդ պր պտ ո ւմնե ր ո լն արդիւնք' 1898/* 
հրապարակ կը նետէ աշխատութիւն մը, Որ բոլոր ջչախտներուն ծա
գումը կը կտսլէր սեռային խռովքնե րու :

Հաղքենի ընկերութեան մէջ գայթակղութիւն պատճառեց այս 
տեսութիւնը, իսկ բմշկական աշխարհին մէջ' արհամարհանք-

Եւ սակայն չյուսահատեցալ Ֆրոյտ :

Շարունակեց իր քննո ւթի ւննե ր ը , խորացնելու համար սեռային 
հարցին նուի րո ւած իր տեսութիւնը-. Մէկ կողմէ' իրեն ներկայացող 
հիւանդներր, միւս կողմէ' ՖրէյղԸրի եւ էվրլոք էլյփսի դ՚՚րեերը 
անսպառ ատաղձ հայթայթեցին' պատ կեր աղա ր գե լո լ համար իր տե
սութիւնը, աւելի ամրացնելով իր հ ամ ո զո ւմնե ր ը ։
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Եւ. սակայն սեռային խռովքներուն ամէնէն կենդանի ել ամէնէն 
ումեդ վկայութիւնը պիտի գտնէր իր իսկ կեանքին մէխ.

Արդարեւ, երր Տիկ- Մարթա Ֆրոյտ մեռաւ 1951 նոյեմբեր ‘ձին 
fÜ0 տարեկան էր) , իր դիւանին մէչ գանուեցան աւելի քան 900 սի- 
րս յին նամակներ , զորս գրած էր Զիկմոլնտ Ֆրոյտ' նշանախօսութեան 
երեք տարիներու ընթացքին ■. Սքանչելի վկայութիւն մը, հաւատար- 
մօրէն ներկայացնելու համար երիտասարդ Ֆրոյտի հոգեկան ա լեկո-
6 ութիւնները,--- այնքան սիրահար, այնքան նախանձոտ եւ այնքան
անհամբեր, որ Օրական ևրկոլ-երեք նամակ կը գրէր, ամէնէն կար
ճը' չորս էջ ՝ յաճախ' 12 էջ , կայ նաել շշ էը նամ. ք ,, ոլ 
սեղմ գիրերով •

1882ին Ապրի լեան երեկոյ մրն էր, Ֆրոյտ կը հանդիպի թարթս։ 
Պեռնայսի , ընտանեկան այցելութեան մը ընթացքին : Աղջիկը եկած էր 
իր ծնողքին հետ։ Ֆրոյտ, ընտանեկան նման հանդիպումներու մա- 
մանակ, սովորաբար կը քաշուէր իր սենեակը' զբաղելու համար իր 
աշխատանքով , բայց այս անգամ զարմանք պատճառեց ամէնուն' երբ 
եկաւ տեղ գրաւեց հիւրերուն մէջ,— ազբիկը, որ խնձոր մը կը կեղ- 
ւէր է կախարդած էր զինք ։

Յունիս Տին' այցելութեան կ'երթայ իր կարգին, Պեռնայս ըն
տանիքին ։ Աարթա նստեր էր ել դրամապանակ մը կր հիւսէր իր զար
միկին համար, որ կը կոչուէր թաքս Մէյէր։ նախանձը խանձեց հո
գին : Երկու օր ետքը , դարձեալ հանդիպում մը , որու ընթացքին 
Վիէննական խաղ մը կը խաղան,— շահողն ու կորսնցնողը պարտա
ւոր էին հատուցում մը ընել, նուէր փոխադարձելու ձել մը։ Յաջորդ 
°Ը ' Մարթա կարկանդակ մը կը ղրկէ Ֆրոյտի' խնդրելով կատարել 
«անդամազննութիւնը» , — ստորադրած էր Մարթս, Պեռնայս։ իսկ 
Ֆրոյտ կր փոխադարձէ վէպ մը նուիրելով : Աղջիկը շնորհակալութիւն 
11Ը յայտնէ։ անդամ ստորադրելով միայն Մարթա ։

Յունիս 13ին , Մարթա ճաշի հրաւիրուած է Ֆրոյտ ի ընտանիքին 
կողմէ։ Հիկմունտ սեղանին վրայէն կը վերցնէ, «իբրեւ յիշատակ» 
!լ'ուղէ պահել խաւաքար,ոի կտորը, որու վրայ Մարթայի անունը, 

ցոյց տալու համար Մարթայի տեղը սեղանին վրայ։ Մարթս, այնքան 
ուրախ է , „ր երջանկութիւնը հասկցնէլոլ համար' ձեռքը կերկարէ 
սեղանին տակէն ոլ կը սեղմէ Ֆրոյտի ձեռքը.

Յաջորդ հինգշաբթի օրր պտոյտ մը կը կատարեն Ֆրոյտ եւ Մար
թա։ իրենց կ՛՚ընկերանար Մարթայի եղբայրը։ Տուն վերադարձին, 
Ֆրոյտ կր դրէ սիրոյ առաջին նամակը ։ Շաբաթ օր կը նշանուին 
գաղտնօրէն *

Եւ նամակները կը մեկնին , նամակ նամակի ետեւէ ։ Աէրը կերպա
րանափոխած է երիտասարդ գիտնականը.__
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Սիրելի Ասւրթա, ո՜րքան Փոխեցիք կեանքս: Հրաշալի՜ էր, այ
սօր, հրաշալի՜ ձեր տանը մէջ, ձեզի այնքան մօտիկ, pwnjg էէՐնայ՝ 
օգտուիլ այն քանի մը վայրկեաններէն' երբ ձեր եղբայրը մինակ ձգեց 
մեզ, որովհետեւ այն տպաււորոլթիւնը կը կրէի թէ չարաչար զոր֊, 
ծածած պիտի ըլլայի հիւրասիրութիւն մը, որ ազնուարար շնոր- 
հուած էր ինծի, 1եւ յետոյ , ոչ մէկ ցած թան կ՚ուղէի ընել ձեր մօտ: 
Չեմ համարձակիր գրել ինչ որ կը զգայի : Յաւ կը սլատնառէ ինձ խոր- 
հիլ րէ ամիսներով պիտի չկարենամ տեսնել ձեր սիրելի երեսը Էն 
կասկած կը ներշնչեն այն նոր տպաւոբութիւնները, որոնց կրնաք 
կապուիլ : Երկու կարն շարարներոլ ընթացքին* այս ո՜րքան
կուտակուեցան յոյսերը , կասկածները , երջանկութիւնը եւ զրկանքը : 
Աարթ-ա, պէտք է կարգադրենք մեր թղթակցութեան հարցը: Ի՞նչպէս 
ընենք որ մարդ չիմանայ :

յ,չանտոլ^1էն օ՚րը^ Հյարտթ , Յէրոյտներոլ տան թուրէէս։ հօրը
մատա ն ին կուտայ Զի կմ ուն տ ի : Էի ա տ ան ին մեծ Էր ԷԷ ա րւթ այէ մատնե- 
րուն համար*. Ikj" առթիւ Էերոյտի ■քէկ նամակը ո լՏ շատ հետարրըրա- 
կան է *---

Խոստովանէ ինձ որ, անցեալ Հինգշաբթի, ժամը 11ին, սկսար 
չսիրել զիս, կամ սկսայ ձանձրացնել քեզ, կամ անհաւատարիմ գըտ- 
նոՀեցար ինծի, ինչպէս կ՚ըսէ երգը: Ինչո՞ւ այս անտեղի հարցումը: 
Որովհետեւ կ՛ուզեմ անհետացնել նախապաշարում մր : Նայն այդ ժա
մուն' կոտրէ ցաւ մատանին, ճիշտ այն տեղէն ուր կը գտնուի քարը:՛ 
Իր խոստովանիմ որ հոգիս ցնցուեցաւ , րւսյց չունեցայ նախազգացում 
մը թէ գէշ վախնան մը կ՚ունենայ մեր նշանտուքը, չկասկածեցայ թէ 
կ՚աշխատիս պատկերս սրբել հոգւոյդ մէջ : Նախապաշարոտ լքարդ մը 
այդպէս պիտի շարժէր, բայց ես մտածեցի միայն թէ պէտք էր նորո- 
գել մատանին :

fin լոր տյս նամակներուն մ ԷԷ Յէրոյտ կր յա յանուէ է բրել նախան
ձոտ սէրտհար մր՝ հ ո գե վե ր լո լեա կան վարձերու նիւթ*. Տե/լ մը կ'ա ր— 
տա յա յակ էր նախանձը թ արթւսյէ ղարմէկէն համար , յետոյ խենթ' 
քլ անուանէ էնրւլէնր ու ելը խոստովանէ թէ կրցան՜ էր բո լմել իր նա
խանձը*. Ուրիշ ւոե/լ մը կ** արտայայտ է իր նաիյա նձը արուեստագէտի
մը համար՝ որ բարեկամ էր էի արթայի ՝ --- կը պատճառաբանէ թէ
արուեստագէտները բանալի ունին կիներուն սիրտը բանալու ՝ մինչ
դեռ գՒ ւոունները անճ ա ր ա կ են։ Ե֊- այս առթիւ կը իյոստոՎանի թէ 
կո ր սնg ո ււլ ած է իր պա ղա ր ի լն ը , թէ պատրաստ է կո րծան ե լո լ աշիյար- 
հ ր , փոյթ չէ թէ ինը ալ կո ըսուի , // ա ր թան ալ*. ԷԼյս\պէս սէրը կ'առաջ
նորդէր էերոյտը մինչեւ**» անձնասպանութեան գագափարը*.

(Կը շսւըունակււՆ՜ի)
★

Շ- Ն-
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ՇԱՐԹ SHART
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ՍԱՐԹ SHART
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ՀԱՅԿ- ԳՈՐԳ TAPIS ARMENIEN
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«Ա^„ւձ/.ւ«ձ> էապէս բանաս,սեղ
մութիւնն է : Մարդ, էր հոդեկան 
.սշխարհէն մէ9 ունէ բնածին բղ
ղաց ո։ մնէ-ր , որոնց արաարին աշ
խարհի առարկաները չեն կրնար 
և լւ բեք ղ H հ ացո լ'^ աալ :

Արուեստագէտին ---  նկարիչին
ու բանա ստեւլծ ին է րեւակայու-
թիւնն Հ որ այդ զգացումներուն 
1լ:ււաայ նոր ձեւ մը եւ ի բ ա

/, ան ՛լ՛- անք մը» :

ԷՏԸԼԱՔՐՈՒԱ
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ՀԱՅԿ- ՄԱՆՐԱՆԿԱՐ Չ Ո ՒԹԻԻՆ Miniature arménienne
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JERAN1ANՎԵՐԱՆԱԼՆ
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M. SARIAN
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0 ԱՆԴԱՍՏԱՆ

Մ- ՍԱՐԵԱՆ M. SARIAN
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Մ- ՍԱՐԵԱՆ M. SARIAN
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P.'ERRE TOMBALEՀԱՅԿ- ԽԱՉՔԱՐ
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ԱՆԴԱՍՏԱՆ «

ԹՕՓԱԼԵԱՆ TOPALIAN

Fonds A.R.A.M



• ԱՆԴԱՍՏԱՆ

Kk® 11
t’*W '

Լ
Ւ^1 |Լ.՝ ^տՏ՛՜--՜՜

•-WW £քո /■ ’ ա» .
«լ Jc^a&'ai EL* ր ՚4Վ *#>* T?՝ "՜ ՚ j

Sh. •է-ձ>
» r

ՈԵՐԺ ՄԱՆԴԻԿԵԱՆ M. SERGE
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Զ- էք - Ո PP-ՈՒՆԻ

ր|>եՐհՆԻ1|ր|>էմԻՐ?(հ11Ն
Գերենիկ Գեմիրճեան մեռաւ, անցեալ դեկտեմբերի 6/A , ութսուն 

տարեկանին , Կ'ըսուի թէ այղ. առաւօտ Երեւանի վրայ կ'իջնէր տար
ուան առաջին ձիւնը,

թաղումը տեղի ունեցաւ երկու օր վերջ, դեկտեմբեր $ին մեծ 
փառքով ոլ պատիւով, Գազաղը նախապէս ցուցադրուած էր Հայֆիլ- 
հարլ) ոնիայի սրահը , ՛Ծաղկեպսակներու բլուր մը կը բարձրանար 
ղադա ղին շուրջ, Թ ավարը որ զինրը առաջնորդեց իր վերջին հան
գրուանին, կազմուած էր մայրաքաղաքի գրեթէ ամբողջ բնակու
թիւնով, սկսած' վարչապետէն մինչեւ դպրոցականներու, բանուոր
ներու պատգամաւս ր ո լթի լեներ ո վ , ամբողջ մ աա ւոր ա կանո ւթի ւնո վ եւ 
արուեստներու ծառայողներով , ինչպէս նաեւ միւս հանրապետութիւն- 
ներէն եկած ներկայացուցիչներով,

60 տարուան անդադրում գրական ասպարէզին մէջ ան շատ մը 
շքանշաններու ել պատուակալ պաշտօնն րու արմանացած էր : Անդամ 
կր Հայաստանի կաճառին, գերագոյն սովետներոլ երեսփոխան,

Գեմիրճեան դրական ասպարէզ մտած է բանաստեղծական գործով 
գեռ այս դաբր չսկսած, Ունի թատերական շատ մը գործեր, եր

գիծական թէ տրամ այ ին, ունի վէպեր ու վիպակներ , պատմուածքներ ,
նորավէպեր , մանրավէպեր , Կան նաեւ իր լրագրային գործերը,

Գերենիկ Գեմ իրճեանի մեծածալալ դործէն հոս ուեինք միայն 
երկու դիրքեր .--- Պատմուածքներ ու «Վարդանանք» վէպը,

^սըդ դարը արուեստագէտի մը գործը դատելու համար ստեղ
ծեց կենսագրական պրպտումներոլ գիտութիւնը, Այդ տեսակէտով 
ամբողջ պատկեր մ ը չէ որ պիտի կրնանք տալ, Բարեբախտաբար 
քսաներորդ գարու կէս ին մենք դիտենք որ արուեստի գործը անջատա- 
բտր հեղինակէն' ինքնին իրական ո ւթիւն մը ըլլալով կը ՜ բաւէ որ 
այդ իրականոլթենէն ներս մտնենք բացատրելու համար ղինքը եւ իրեն 
ծնունդ տուող միւս ի ր ական ո ւթ ի ւնը որ արուեստագէտն է , ’

Գերենիկ Գեմիրճեան իւմանիսսւ մըն է, իրապաշտ մը, որ եր
բեմն վիպապաշտական կամեց ո ղութի լններ ալ ունեցած է, առանց հե- 
ռուները երթալու յանդգնութեամբ, որովհետեւ իր միջավայրը ար
գելք կը հանդիսանար ատոր , 'Լի պա պաչս, ըսելով կր հասկնամ գեր
մանական վիպապաշտութիւնը' որ չեղաւ ձախողանք մը ֆրանսակա
նին պէս' իր Աա(1թ(ււքա(լթալիթ17?,/,7,„Հ: ֆրանսական վիպա
թիւեր կորսնցոլց ՀՀրդ գարու երեսունական թուականներուն' մեծ 
յեղափ ո խո լթենէն քաղաքական ասպարէզ իջած մողովրդական զան
գուածներուն մօտենալով, անոնցմէ ըմբռնելի, մար սելի ըլլալու իր 
ճիգին մէ9,

Տեղ մը կ ըսէ Գեմ ի րճեան • «Նրան ամ էն իր զարմ ացնում է , զբա
ղեցնում, Ամէն իրի մէջ նա տեսնում է տիեզերական մի գաղտնիք»,
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186 ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

(Հէյոր Պոէմ} î Հապա՛ y էր եբը ՀՀյլա բ մ ա ցն ո ւմ են նրան»՝ եւ ահա էէե- 
ւ1 Լւլւճ1ւսւ'ւվ/ն մ էաըր ևէ. մեր {n-l£'lull|lUm<i/^ii/î/ շրջադէծէն դուրս ՝
ճեղյլելով չբՀա ‘էէ՛!*11 տէեղերական դա ղան էրը դան ե լո ւ համ ար վ,ւլ^['
որ է՛ Լ՛ 11 մէայն այղ ղաղանէըէն թանձրացեալ նշաններն՝ են) 
անշուշտ ե ա կուդայ դ'ԷսլԷ մարդկայէնը՝ ո լ էրերուն կը մօտենայ տյս 
անդամ հո դե բանա՝ կան մաահոդութ էւններով՝ ու յանկարծ նորէն մէա- 
ըը կ՚երթայ դէսւէ ՀտԷ եզերական գաղտնէ^ըֆ։

<ձՒրեր» պատմուածբէն մէ^ ^ոյր մը ՈԼ- եղբայր մը գէւղէն վե՜
րա դա ր ձլ.ն, տեդաւորուելէ առա^ կը սկսէն մայրութեան : Զորս ան- 
կէւններէն հէն ու մէն էրեր դուրս կը թաւէ ո լէն որոնց կարդէն մ՛ս
մա կալ մը՝ ղո ր ս ր" J Լ՛ ը մեծ դո ւրդո ւր անրով կը մէկտեղէ' յետոյ է- 
րեն g ա եղերը ղեաեղելու համար : 1} ւ ահա վէճը վը սկսէ : եղբայրը
կը հրամայէ որ ղանոնը աղբանոց նետեն ) այզ անօգուտ էրերը՝ մա- 
նաւանդ սա ամօթալէ մոմակալը տէրտէր հօրմէն մնացած ։ ^nJPH 
էլը յամառէ) եղբայրը կը սպառնայ ձգել տունը* է^ն Լ պէտ է ըսեն էր 
ընկերները եթէ տեսնեն համայնավար աղայ*, Պ^եմէրճեանէ
մարէն մէ^) հետեւաբար եւ ըբրւ^_ը՝ ,uJtt l'L'^fll L" և J է Լատուկներ չեն ։ 
Այլապէս էնշո^լ ղանոնը փճացնելու դէմ պէտ է ըլլա ր : «$ է եղեր ական 
դա ղտնէ ,£» կապ ունէ յա լէ տ են ա կան ո ւթե ան հետ ) պար
զապէս անոնց մեռելներու պա տկանելէ ո ւթեամ բը : րրեթէ անդադար 
‘էեմէրճեան կանգնած է մահուան հարցականէն առջեւ։ ե՝ուզէ մահ- 
ռւան հարցով լուծել կեանըէ հարցը ։ «Q եանըը խոր £» 1լըսէ բաղմա- 
թ[։լ անդամներ ։ Ւ^նչ^ կեանը^ հ.ո* ր է որ խո րութէւն ունենա յ : Պար
զապէս ) ‘էեմէրճեան անհուն էն առջեւ կանգնած ԱՖ՜թ հարցա
պնդումներ կը կատարէ ) բայց շուտով վերադառնալու համար մարդ
կայնական լուծումներու։ Ահ ա լաս է կ ծեր ունէ դր ադա րանա պետ էն 
հ ոգեվար րը։ ՝ք*առասուն տար ո լայ կեն ակց ո ւթ է ւն ը դէրըերու հետ' 
ղէնըը ըրած է հմուտ եւ է՚մաստուն : // տահոդութէւն մր ունէ մահ- 
ուան առջեւ։ ՜Ւնըը է&ն չ պէտ է րլ լայ մահ ո լան դա լովը։ Ի՞նչ պէտ է 
•>'ն"’յ , ի՞նչ պէտ է կորսուէ : Լյրջապատուած է էրեններուն հոդածու- 
թեամբը , անոնց նուրբ գուրդուրանըը բազմապատկուած է , դրեթէ 
հաճոյը է մ եռն էլը այդ տեսակ մթնոլորտէ մը մէջ՝, fitujg մտահոգ է 
էմ աստուն դրա դար անա պետ ը, ան չըմբոստանար մահ ո լան դէմ ) այլ 
կ՝ուզէ դէտնալ թէ թ*ն չ պէտ է ըլլայ կեանրը անոր դալուէը։ Ահա վեր- 
ջին պահը կը մօտենայ : նե՝րկ այ են ընտան է րէն բոլոր ան դամն երր։ 
l'J-էշկը հակած է մահամերձէն դլխուն ՝ եւ յանկարծ կր լսէ անոր 
մեղմօրէն արտասանած <{,մար դկայն ութէւն» բառը։ Ալ կր մեոնէ ան 
ծերունական ամենայն էւազաղութեամբ ՝ որովհետեւ լուծեց 'հարցր՝ 
փրկուեցաւ մեռնողէն մ ար դկայն ո ւթ է ւնը ։

Ամբ ողջացնելու համար ‘էեմէրճեանէ մէտըը) պէլովւ է յ[՚շ1-լ «Մ[՚- 
այն մէկը» պատմուածրը դրուած ~[$ԶՋԷն ։ թ շն ամ է էն ղէրըերը ըննե- 
լոլ ղրկուած խումբ մը ղէնուորներէն մէկը վէրաւորուած' կը մնայ 
ւէ nu է մը ■րէ ջ, աո ան g կար են ա՛լ տեղէն չար մ՜ ել ու։ Մ էէ'1 [' ձգենք իր 
սպա սո ւ ■Th առանձնութեան չար չա րանըևերը ) երբ այլեւս ոչ մէկ յո լս 
մնացած է , նոյնէսկ որեւէ շնչաւոր էակէ մը հանդիպումը ՝ լեր ան ամա
յութեան մէջ՝ դ[՚չերբ էլանցնէ ՝ ցերեկը կնանցն է ու ահա կր ներկա
յանայ վերջէն մէտըը* ւղէտէ մեոնէ։ Արդ՝ պէտը է պատ բաս,տուէ լ 
մեռնելու* բայց էնչպէ^ս։ ՀՒնչսլէս այն դէակը որ երէկ տեսաւ ձո
րակում»։ Այսէնըն մ էս մէնակ* Էլ հոս է տռամը։ իքերուն է դրա դա-
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րանապետը գոհ ուհակուվԺեամբ ա չքե բ ը գոցեց այս աշխարհին աւանդ 
ձգելով իր մ ար զկայն ո ւթի ւն ը ՝ ի բ փրկութիւնը*. Մինչդեռ այգ ղին- 
է-Ո ր ը ի[’ մենաւոր մահով՝ այսինքն անմարդկային կորուստ մը կը 
ներկայացնէ : Հոս կը զգանք թէ ո՛ ր աստիճան Դեմ իրճեան խաղա
ղութեան կողմնակից մը եղած է*. 1]աղաղ հա լաքա կանո ւթե ան մէջ 
մեոնողը՝ շրջապատուած իրեններով՝ միայն մէկ մտահսղութիւն ու- 
•լ[,' փրկել իր մ արգկա յն ո ւթ ի ւնը*. Ահա թէ ինչպէս Դեմիրճեան կր 
ծ աո անտ յ աղէտներուն դէմ որոնր կը խախտեն ներ դաշնակութիւնր : 
Մեծ է Գեմիրճե ա ն/, մէջ արուեստագէտը որ բացարձակապէս զուրկ 
է պո ռոտախօսութենէ , հ ոե տ որ ո ւթ ենէ , այլ մեղի կուտայ ամենա
բնակ ան կերպով իր սարսափը պատերազմ ին դէմ որ կր գործէ ամէ
նէն մեծ ոճիրը , այն է* կորուստը մ արդ կայն ո լթեան* իբրեւ դերտ- 
ղոյն գանձը այս հոսանուտ աշ խար հին մէջ*

^Հ1՚՚Ղ՛ ղոլ’^ ունի նա»»» մեռնել» , կ՝>ըսէ Դեմ ի րճեան ՝ մեզի
տալու համար սարսափը մինակութեան մէջ մահացող մարդուն*. 
Կեանքը վ եր ջացաւ , բայց ին շ "/է՞ ս պիտի մեոնի *. ինքը մեոնի0 եւ 
ինքն էք տեսնի այգ» ինքն էլ հիմի մի կմ ա խք է դաոնալու՝ աչքերը 
ճաթոած ՝ ատամները բաց՝ ինչպէս այն գիս,կը որ նրէկ աեսալ ձո
րակս լ մ» : Ու ,ըի չ անգին զինուորական հաղո րդադրութիւնր կը ծա՝— 
Ցուցանէ իբրե՛ւ կորս ուած նախորդ արշաւի փորձէն* զմիայն մէկը»*.

1914£fr մինչեւ 1920 տեւող ժամանակաշրջանը կատարեալ Տ ան- 
զէական տեսիլք մ ըհ է Դեմ ի րճեան ի գո րծերուն մէջ* ուր մահր կր 
սլտտի ազատ համարձակ ՝ մարզիկը դարձնելով գըեթէ անճանա չե/Ւ 
ստուերներու ». Ահա զին ոլորներ որոնր պատե րազմ ի բոլոր Ճակտտ- 
ները ճանչցած են՝ յետոյ յեղափոխութեան տարիները որոնր տեւա
կան յ առաջխաղացումներ ու նահանջներ են*. Ամառս լայ տարին՝ ձ ը- 
մեո ուայ սառնամանիքին անօ թհ ծարաւ՝ վառած կրակն անգամ իր 
ջերմութիւնը կր զլանայ մարդուն ՝ «խարոյկ ի ջերմութիւնը կառչում 
էր քամու թելերին ու ցնդում նրա հետ»* (Հերանց ուղին») • Մ ի շան 
օր մր կր հանդիպի իր մօրը ետ ու առաջ գաղթող բնակչութեան բե
կորներուն մէջ՝ նահանջի մր օրերուն՝ մեծ ճանապարհին վրայ*. Հա- 

7//77- Z7/7777/7 կը ճանչնան ՝ կր գրկուին՝ մայրի՜կ , Ա ի շա » » ♦ բայց հակա- 
յարձակման հ րամանը կր հասնի ու Մ ի^ան հազիւ համ բուրած իր 
մա՛յրը՝ կր ստ իւղուի զայն ձգել մ ահ ո լան պո ղռտաներուն փրայ ; Ո ւ- 
տհա Մ ի շան, կը դիմէ դէպի քաղաքը զոր [քաձ֊ էին նախորդ օրը յե
ղափոխական ումերը ։ Բայդ զարմանա լի մատնում մը ունի դլխոլն 
մէ$Հ- ՚Սց .եօթը տարի է մ էկ կռիւէն միւսն է-. Մոռցեր էր ո ր ինքն 
ալ մարզ մըն էր, որ մայր էր ունեցան-. Այնքան մոռցեր էր, որ հիմա 
իրեն զարմանք կը պատճառէ : կր սկսի բացատրել իր ընկերոջը այս 
զարմանալի երեւոյթը«Հա՛ , եզրակացրեց Ա" ի շան , մտքիցս \ըեկել 
էր, 1|սւլւծ1ւս Lif pinpu 1ր1լ]յլ , ոչ թէ մօրիցն-, (Հէ/րանց Ու-
՚;քն», 1924):

հՄ եռե լաՀա ր րնկե լ էր փա նմ1' Ըակը> շոպ^ը՝ հ եռուն ՝ արեւա- 
իւանձ ՝ փո շե թաթաւ դաշտերը *. Փ ա խստա կ ան յիսուն հագա բնոց մի 
ժողովուրդ եկեք չոքել էր բաց դաշտում ՝ հրատոչոր դետն ին ՝ ար եւ ի 
տակ • *» յ

Ահա ւտսիկ Հայաստանի այն հռչակաւ ո ր ղ ա զթակ ան ո ւթի ւնբ որ 
պիտի խադթր յետ ադա յին կռուախնձորը Հ7//777 էէ մեր աղգա լին
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վքադա^ականութեան։ Ա* ահ ո լան թեկնածուներու ամբոխ մը «բունա
ցս* ծ ՝ խանձած' կա բծես ափրէկեան տափաստաններէ էէա՜
խած ւէա յ բ ի գազանն երփ վոհմակներ , որ քշուել՝ ում բո խո լել կ էն 
մեծ տարածութեան մ Էջ ու կա լմ Էջ եղած ՝ անա կն կա լՒ մԷ!. չփոթ- 
ուած հ ելում էր ու ծանր շնչում : ♦ ♦ ♦ Նկել էր ամբոխը ու հետ\ը բերել
էր էր անասունները՝ կայ*£Ը) կեղտը եւ մ է
ղարհուրելէւ հոտ աղբէ ՝ փէ^^է էէ ւ1' մեռելէ :» ty ատ ա ր եալ շուկայ մը 
արեւելեան՝ ուր մահը կ ուղտ լ վայրկեանէ վայր կան է՛ր գա նձ ո ւմնե լէ ը 
ընելու՝ կարգով՝ համբերութեամբ ՝ շտապելու հարկ չկայ ՝ որովհե
տեւ «պէտ է մեոնէէն ամէնքը՝ հերթով՝ դանդաղ ՝ անօգ» : Ո*- սայւփր ը 
!լ ան ցնէն մեռելներով բեոնաւոր՝ ամբոխէն մ էջէն ճամբայ բանալով 
ու անտարբեր մեռելատէրերուն կանչերուն* «Աստծու ս էրուն ՝ մեռելս 
մնաց ՝ մ է բուռ հող» (հվ*պ[ւտֆ ՝ 1916):

էն չպէ ս կը ւոեսնուէ այլեւս հոս մարգկայնութեան էսօսք չկայ եւ 
ոչ ալ անոր փրկութեան ։ Ա*արգը էր տգէտութեամբ ու ագահու
թեամբ յա բուրած աղէտով էր կորուստէն բոլոր պայմանները ստեղ
ծ՛ած է*. \ա/ււ մարգը գագրած է մարգ ըլլա[է y էն չպ է® ս այն ատեն 
մա րգկայնութեան հարբ գո յոլթէւն /լրնա յ ունենալ* Ա* ա ր գկա յնո ւթէւ- 
նր սէ լր է 5 յարգանք է յ Ս* է այն անասունէ ՝ գազանէ վեր ածուած մարզն 
է որ ձեռք կը վերցնէ մարդուն վրայ^ այլապէս էնչսլէս ըմբռնել որ 
մարդը կրնաք խաթարել մարդուն մարգկայնութէւնը։ «Ինչ ո® ւ են 
էսփում» կր հարցնէ Ղ*րղրլը զէնուո րնե բուն որ ղէնքր ել Ղրւնտ էն կը 
տանէ ղնդապետէն *

' --- Հ.սՀ * * * գոլ մնաց էր պա կա® ս ՝ ահա մէնն էլ վփզ * * * մ է հար
ուած էլ հասցրեց ^ունղուն :

Գրդրլր կանգ առաւ *
--- Հքա®տ սլէտք է լրբութէւն անէք» * {Ընկերներ}
էրբոլթէՏւն * * * ահա մտրգկայնօրէն արտայայտուած՜ բառը որ 

մահուան սպառնան քէն աւելէ ծանր ակշէ ռ էմաստ մը ունէ*. Ըայց 
էն չպէ® ս յարգել մարգկայնութէւնը այս աղէտալէ գոյավէճակէն 
մէջ՝ երր մարղր «կարծես ծառէ բն է g է դուրս եկել»՝ էբրեւ պարզ 
տարերայէն գոյացութէւն' ցրուած չորս հովերուն : «Աստծու սէրուն՝ 
բուռ մր հող» կր կանչեն աս գլ,ն ու անդէն բարձր լերան վրայ՝ մե
նաւոր ՝ ղ էն ո ւո րնե ր ր ան թաղ ՝ «ճոթռած ա չքերով ՝ բա g ա տ ա մն ե ր ո վ » 
• * * Հէ^նչ դաման օրդէա» : {{էպէւո ը} *

Կք էրորհէմ թէ , այս բոլորէն ետք՝ է^նչ խորունկ հաւատքով 
քէերենէկ րէեմէրճեան պառկեցուր էր ստորադրութէւնր Ամսդերտամէ 
խ ա ղա ղո լթեան դա շէնքէն տակ :

Անգամ մր էւաղաղութէւնը հաստատուած՜ ՝ մարգէկ վերագտած 
բնականոն գոյավէճակ մը՝ հեղէնակէն աչքերուն առջեւ կը պարղուէ 
ա ղ է՛տն երէն ու հէն կարդերէն մառան դո ւած մ ա րդկա յ էն հասարակու- 
թէւնը*. Աղէտներէն ՝ փլատակներէն յանկարծօրէն դուրս շպրտուած 
մա րգկա լնութէւն մ\ր' որուն հէմա՝ դանդաղ մարդկայնացումն է 
որ կր տրուէ մեղէ ^էեմէրճեանէ արուեստով* Ղրոր կաՐէէ^Ր\բ
են հէն կար դե րու անասնական բնազդով ՝ եսասէր ՝ անձնամոլ՝ դձուց 
ու այլամերմ մարզող ստրկութեան շղթաները ։ Ա*արգկութէւնր վեց 
գարու դմոխքէն անցեր հասեր է քաւարան՝ արքայութեան դրան
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տողել դ հիմա մարդը տէրը ըլէալով իր ազա՛տութե՜անդ ինքն է որ
սլիտի կերտէ իր արքայութիւնը։ ՉՎ7 > ազատ մարդ էք հ իմ ա դ տես
նենք թէ ի նչ սլիաի ընէք՝ կր խորհի կարծես Ղ^եմ իրճեան մտաբերե
լով հին մարդիկ որոնց կեանքը է^ր մըն էդ տնկում մը՝ միշտ դէպի 
վար մեղքէն դատապարտուած՝ որ եսամոլութի ւնն է։ միտենք
որ մ իստիքա կանո ւթեան մէջ եսամո լութ իւնը մեծադոյն մեղքն է՝ 
[<նքն լ,[։ մէջ սլարունակեչով մահը։ Աայց նոյնն է այսօրուան գիտու
թեան խօսքը։ Եսամոլութ իւնը յառաջ կը բերէ uf լէւԱ1զաց ին վիճակ
ներդ այսինքն մարդուն հի ւան դո ւթ ի ւնն երուն երեք քառորդը։ Գ՚երա- 
'lnJ^r մ^ղքրդ այսինքն՝ եսամո լութի ւնը (էկ2ւ|ւզմ) ոչ միայն ֆիզիքա- 
կտն սքլեռոդներ յառաջ \կը բերէդ այէ նաեւ՝ բարոյականդ մարդը 
դաբձընելով նեղմիտդ կարճատես ու վճռականօրէն ղտհ ավիմ֊ելո վ 
զայն դէպի աղէտդ դէպի մահ, (Աւելորդը ? ԽասոԼթ-պԱւնր , Տէրտէրը < 
Ստամոքս , եւայլն . ♦ ♦ ) :

«Աւելո ր դ»ին հերոսը Հաճի ադան դ հարուստ տանուտէր դ բաղ- 
ù անդամ ընտանիքդ կեանքը կանոնաւորուած սովորութի ւննե րութ 
ս,ն յեղլի ել կայունդ յանկարծ կը գտնուի նոր երեւոյթի մը առ ջե... 
«թուրքը գալիս £ Î» թրքական բանակը սահմանամիջից քաղաքին կը 
մօտենայ։ Պէաք է փախչելդ մեծ կառք չեն գտներ դ միայն սայլ մը 
կայ։ Անոր 1էրայ կը բեռցնեն բոլոր արմէքաւոր իրեղէնները։ Ե ին ը դ 
տղաքըդ հա ըսեր ըդ ինքը կը տ եղա լոր ո լին դ բա յ g տեղ չկայ ան դամա֊ 
լոյձ քրո^Ը որ իր անկիւնը նստած կ աճա պար է լրացնել տղոցը բու֊ըդէ 
ձեռնոցները։ Հաճի տղային կինը խնդիր կը յարուցանէ դ հապա հօրա- 
եոյր1'^ : Անդամալոյծ հօրաքոյր ի հարց չկայ Հաճի աղային համար* 
կարելիէ է պակսեցնել բեռերը որոնք պիտի ապահով՛են աղոց կեանքը 
դաղթա կանո ւթեան մէջ՝. Անդամալոյծը փո խադրե լու հարց գոյութիւն 
չունի ։ Տեղի չի տար կնոջը աղաչանքներուն ել արդէն թուրքերը ին չո1* Լ 
պիտի սպաննեն անդամալոյծ մը։ Անդհ ա կառա կը դ տունը աւելի ա սլա- 
հով էդ քան թէ ձիւն ձմեռին ճամբորդելըդ այդ պայմաններուն տակ։ 
Վերջէն պահն է* պէտք է շտապել ու կարգով հօրաքոյրէն հրամե^տ 
կխառնեն խրախուսիչ խօսքերով ։ Պ առալը կը գանգատ ի որ իրեն համար 
մամանակ կը կորսնցնեն դ շուտ լնեն դ մեկնին յ Ահա Հաճի աղան մեղ
րոտ խօսքերով քրոջը կը մօտենայ դ բայց ւան իր հիւսած ձեռնոցները 
ա ալովդ կը խնդրէ որ չի զբաղին իրմովդ ինքը լաւ էդ շատ լաւ դ թող 
փախչին դ ի նչ մեծ է ցաւը դ որ Հաճի աղային համար սկսած ձեռնոց
ները չկրցաւ հասցնել : կերողութիւն կբ խնդրէ : Ե՝ ա ղա չէ ո ր ներէ 
իրեն։ Հաճի աղան ոչ մէկ զգացում ունի այս կոտրտող վշտին առջեւ։ 
Ատյց օր մըդ այն քաղաքը ուր որ են հիմա դ կդիմանան նահանջող էւՒն- 
ւո րն երէն ան դա մա լ ո լծին ս սլաննո լիլր ։ Հաճի աղան մէկէն փսխուե
ցաւ։ ]սիղճր կր տանջէ զինք։ փրոջ մահուան լուրը հանղիստ չի ձգեր։ 
Ամ էն առտու եկեղեցին էդ ոսկին բուռ բուռ կբ բա մնէ տէրտէր ին ու 
աղքատներուն։ Տ ո ւնիններ\ր կբ մտահոդոլին* Հա V' աղ ան խենթեցեր 
էդ այն ոսկին որ արատեց զոհելով ան դամա յո յե՜ր դ հիմա կր նետ ուի 
շորս հովերուն։ Օ՜Հ, A՜^ ղ ոհ ունակութիւն սակայն Հաճի ՛աղա Ան 
համար • Տո՛ւրդ տուր։ Հոգիին փրկութիւնը տալուն մէջ է։ Եոամո- 
յութեան կեղեւր կոտրած է դ բայց ուշ է ։ Հաճի աղան եկեղեցին պաղ
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առնելով կը հիւանդանայ , վր մեռնի է Աշխա՛րհին օրէնքն է , վատ մտա
ծումները բազմապատկուած կը վերադառնան մեզի ու մահը սրբա
գործող է՛. Մեղքի աշխարհի մԷ9 մեղաւորը կը սրբադրէ իր մեղքը 
մահուան ասվել անծանօթ սպառնանքի մը տակ , կարծես մէկէն ներ- 
սէն լուսաւոր ուած' խորտակելով իր եսասիրութեան կտզա պարը-. Արդ 
եսասէր մարդկութիւնը ազատագրուած է՛. Հեղինակին աչքեր ուն կր 
խայտան մարդկային զանգուածներ' մաահոգուած խնդհանրական գոր
ծս ւնէ ո ւ թ\ե ում ր ՛. Ոչ ոք իրեն համար կր գործէ, ամէն մէկը կարծես 
զոհաբերուող մըն է ուրիշներուն համար, մէկը տմէնքին, ամէնքր 
մէկին համար՛. Աասած է վայրէջքը՛. Մարդիկ վերելքի մէ9 են (Ոտթոն, 
Մեկրէ, Գիւխադր, եւային) : Գէմիրճեանը զբաղեցնողը հիմա այղ նոր 
մարզիկն են, անոնց դանդաղ' այլ ստոյդ ազատութիւնը, մարդկայ
նացումը որ հերոսներ կր պատսպարեն՛. Բայց եւ այնպէս մահուան 
գաղափարը մերթ ընդ մերթ կը ներկայանայ անոր մաքին : Հարցը չէ 
լուծուած՛. Ընդհակառակը, քիչ մ լթ։ ալ աւելի խրթինցած է՛, կաղանդի 
իրիկուն մր հիւանդ մը պիտի մեռնի՛. Բմիչկնեբր քաշած են ձեռքեր- 
նին: Ընկ ահաւասիկ րմիչկր չի հեռանար հիւանդէն ՛. Գիտէ որ պիտի 
մեռնի , աք լելս մարդկային գիտութիւնը անկարող է որեւէ բանի՛. Հի- 
ւանդր պիտի մեռնի, բայց ինքը մօտն է, պիտի օգնէ որ հոսկէ հոն 
անցքը անզգալի րյ/այ ու արդարեւ հիւանդ։, մինչեւ վերջին պահը 
կը պահէ այն մտածումով թէ պիտի աղէկնայ ու մեռնելու ատեն' 
/սաղ,սղած, համակերպած' «Մ ա ր դկա յնռւթի'ւն , խորին մարդկայնոլ- 
թիՀե» կր փսփսայ ՛. Բայց կր թոլի թէ հոս Գեմիրճեանի մաահոդու- 
թիւնր կրկնակ է ՛. Մէկը '• ր էի բաւեր փրկել մեռնողին մարդկայնու- 
թիւնլ։ , ատիկա ըլլալով մարդուն։ առաջին եւ վերջին արմէքր, այլա՛պէս 
ի՞նչ պիտի արմէր անոր փրկութիւնը : Երկրորդ , պէտք է հարց տալ 
թէ ուրկէ՞ կուդայ մեր րմիշկին յամառութիւնը՛. Մենք դիտենք մա
նաւանդ որ ինքր ան պաշտ սլան րմիչկ է ! Բմշկո ւթիւնը աւարտած է , 
բայց չի գործեր, դեռ կր կարդայ, կը շարունակէ ուսումնասիրել՛. 
Հեղինակ,, մեղի չըսեր թէ ինչ կ՚ուսումնասիրէ , բայց մենք կր հաս- 
1/ բնտնք թէ գաղտնիք մըն է փնտռածը։ Գ՛ոա՞ծ էէ Ամէն պարագայի՝ 
մեռնողը խաղաղ անդիի աշխարհ ճամբելու իլ, ճիդը բմ՜իչկի պաշտօն 
չէ , այլ քա հանա լի : //ւրեմն ա՛յս զարմանալի բմ՚իշկր անկրօն աշխարհին 
մ է $ մեղի չճապար ուր աներ որ մեոնողին մար դկա յնո ւթիւնը իբրեւ ա- 

սնդ ապրողներու մօտ եւ փրկումն է կեանքին նաեւ մա հէն տ ւ անդին :
Ահաւասիկ իր վերջին խո՛սքերը, «մարդկութեան հի՜ն տան9ւսն■Pl't
ղայքարր մահի դէմ՛. Ապահովումը կեանքի՝ անդամ մահուան մէջ՛. 
Ա'նշ տարօրինակ պայքար մահի դէմ î»

ՀՀԳ-րական թերթ»ին մէ9 y իր ամրոգ^ական ղ ործերուն աոաջին եր
կու. հատորն երոլ ն լոյս տեսնելուն առի թուխ Լա խփեր դետն կր գրէ թէ 
Գեմ ի րճեան իրասլաչտ մը եղած է՝ որ կուգայ ուղիղ ճամ թոփ , ռուս 
հին մտտւո րամյ աննե րու մ՜ոգոփ րրթապա ռոական աւտնո-ոլեք եւննե î* 
ք անգ ելու համար ընկե ր փ ար ա կ ան իրասլա շտոլ թեան : Ալ երեր տող փա- 
ը ո կը ոլնգէ որ Գեմի րճեան ունէր «ի՛ր դեղագիտական րմբոնումներր» i 
Լոս Լա իւփերգ եան ինքզինքը հակասութեան մէջ կր գնէ*. Արոփհետեւ 
եթէ Գեմ ի րճեան րնկե բփտ բտկան իրապաշտ էէ շի կրնար ունենալ ]l,p 
ա դիտական րմբոն ումնե ր ը y ա րուած [րԼ1էԱ՝էո1Լ ո I' րնկերփ արական
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իրապաշտութիւնը ՈԼթիշ դեղագիտական ըմբռնում մըն է* տարբեր 
հարց թէ) իր գործեր էն դատելով՝ ոչ մէկ վայրկեան Դեձ իրճեանի 
մ ի աըը չէ զբաղեցուցած ընկերվարական իրապաշտութիւնը՝ ոը ուրիշ 
նպատակ չունի եթէ ոչ իրագործել րն կե ը վար ո ւթի ւնը : Մարդիկ ըն
կեր վարութիւն ստեղծող գործիքներ են՝, Դեմիրճեանի համար ընկեր
վարս ւթի ւնը դէպք մըն է' որով այ, կր տեսնէ մարդուն մ ԷԼ լինելու 
թեան նոր եղանակ մր՝ նոր անկիւնադարձ մր՝ որ կր պարզէ ներաշ
խարհը*. Դեմիրճեան կը յիչծցնէ ոստիկան մը որ դիտէ փողոցին եր
կայնքն ի վեր ու վա ր պա րա ո ւլ ան g ո ր դն ե րր ՝ բայց անոնը չեն գրաւեր 
իր ուշադրութիւնը՝ մինչեւ որ անոնցմէ մէկը հասնի փողոցի մր ան
կիւնը ու դաոնա յ անկէ : Այն ատեն կը հետեւի անոր ոստիկանական
հետաիրուղութեամբ մր*. Այղ կէտ ին վրայ՝ այդ անկիւնադարձին է 
որ Դեմիրճեանի սուր աչքերուն առջեւ կր սկսի քակուիլ անցորդին 
ներքին հմլոնփ լխկա"» ը ու ա՛լ անոր օձիքը չի ճգեր մինչեւ յանդումը։

Հախվերդեան վե ր ր յ ի չուած յօդուածին մէջ շատ լաւ դիտած է 
այս պարագան ՝ ել կր տեսնուի նմանութիւն մը իեձ իրճեանի թատերա
կան դո րծերուն ու սլա տմ ս լած քն ե ր ո ւն միջեւ» այսինքն պատմութիւնը 
վը սկսի անկիւնադարձէ մը*. Այդ այն կէտն է՝ ուր կր սկսի շար J ում ը 
որ կր յանդի իր լուծումին «դիալեկտիկական» յեղաշրջումով*. Դեմիր- 
ճեան մ ի շտ հաւատա ր իմ է մնաց ած ինքղինքին ՝ իր ա ր ո ւե ս տ ա դէ տի կո
շում ին՝ Ա եծ Հոկտեմբերէն աււաջ եւ անկէ վ^[՚ջ* Այսինքն երբեք չէ 
ղադրած անկիւնադարձէ մը դիտելէ մ ա ր դկայն ո ւթեաև լինելութիւնը*. 
(! ր\կոլ պա ր ադաներ ո ւն եզրակացութիւնն է տարբերողը : ինչպէս ՝ օրի
նակի համար ՝ բնաւ գոյութիւն պիտի չունենար Հաճի ԷԼ դա h [«Աւելոր
դը») եթէ թրքական բան ակր չղրալէր քաղաքը՝ Հաճի Աղան պիտի 
մնար պատկառելի ՝ պատուաւոր մարդ մը՝ որ պատշաճ յարգանքով 
պիտի պահէր իր անդամալոյծ քո յ րր : £էմ այլե լի []աթօն [«Ս տ թ օն» ) 
երբեք պիտի չդրս՚-էր եթէ այդ գիւղացի աղջիկը գիւղը մնացած ըլլար 
ու չճ անչնտր նորահաստատ ընկե ր վա ր ո ւթի ւնը *. Առաջիին պարագային 
իր դիալիքտիկան կը դիմէ գէպի կո րծանում ՝ երկրորդ պարագային' 
դէպի ազատութիւն ՝ դէպի մարդկային անձին ազատութեան փթթու
մը : ինքնաճանաչս ւմ :

Հայաստանի գրողներու [*• համագումարի օրերուն Դ* Դեմ իրւ\- 
եան բամակա՚ճառ մր խօսեցաւ երեկոյթի մը մէջ ՝. Այգ բառով ան կը 
սահմանէր սովետական մարդուն ազատութեան ըմբռնումը*. ըսէր 
Համենք աղատ ենք միշտ դէսլի յառաջ դիմող ուղիին մէջ՝ բս,յց մենք 
աղատ չենք եւ երբեք աղատ պիտի չըլլանք յետադարձ ուղին առնելու 
մէջ»*. Ուրեմն դէպի ետ երթալ չկայ*. Ւ սկ գէպի յառաջ» » . Այս տեսա
կի սեւէ սւքդ մեղի չի ներկայանար իր գործին մէջ՝ իսկ հոս ՝ այս 
դրական փորձին մէջ թոյլատրէ լի չէ դրական տուեալ գործի մը սահ
մանէն դուրս ղալ*, իայց եւ ա յնսլէս պէտք է ըսել որ եթէ ստացուած 
աղատութիւնր դր ո ւած Ը ի/ ա Ը [՛ Ը բնական բնավա յրէն մէչ, այսինչն 
եթէ տն ընկերանար ել արդարութեան ՝ այն ատեն Դեմիրճեան այդ 
խօսքեր ը ընելու իսկ պէտքը պիտի չբ՚էղա ր : Այն °րէն " [՛ Տոստոելսքի 
ըսաւ իր վէպերու անձնաւո ր ո ւթի ւննե ր ո ւն «Ատուած մեռած է»՝ ա- 
նոնք այնպիսի աղատս լթեան մէջ մը ղահավիմ՜ած գտան ինքզինքն ին ՝ 
որ արղիւնքը եղաւ կատարեալ աղէտ*. Ա սլա սելով որ կուսակցութեան 
մէկ հ ամադումարէն միւսը մօտեց ո րյ արդար ո ւթ ի ւն ր , համայնավա րու-
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1<1!ււյյն ան a ւան տակ , ւհււսւ^ գործկ ագատո ւթենկն ներս } կ} են թա գր ո լի 
թկ ,իեմի րճեան Լա տաղս վ մ րն կ գեկավա ր ե ա լ ա գտ տ ո ւթեան խու
սափելու համար տոստոեւսրիական ազիրային աչխարհկն։

էեյե սլամենայնիւ ցաւը մարդուն հոգեկան բարձրացման չարմա- 
ռիթը կր մնայ ‘իեմ իրճեանի համար։ «Լա՛ց ՝ տղաս էա '3 ) էա 3 "՚ 3 
մ եծնաս . . .» ( թ՝կրկ եան ) : «Սրինգ եւ Լու^ակֆ^ն մինչեւ ^Տասս՚ծ ս կ ր» y 
«Սրերը^^ եւայլն՝ ցաւը ճանաչելի ՝ հետարրրրսձկան կր գարձնկ մուր
ցը։ Յաւը պիտի մեծցՆկ ղա յն ցաւը շար մ՜ ում կ։ 1} ր Լանկո ւթի ւնը 
պկտր կ գտնուի չարմումին ծայր\ը։ Ս կկ ծայ րկն միւսը դարող ւղատ- 
մ ո լիքի ւնը միայն արմանի կ Աեմ իրճեանի մարին հ ետարրրրութետն ։ 
!<նչպէր Ա կը ստաց ո լի երԼան կո լիքի ւն ը : Ան ի կա մարդուն տր ո ւած ին չ 
մը չկ ՝ ա յլ պկտր կ որ ան արմանանա յ անոր • J1 ս կ ատ իկա կար ե լի կ 
միայն խորունկ ինրեագիտա կց ո ւթենկ մը վերԼ որուն մերեն ան 
ցաւն է :

Սալն կ որ նաեւ օր մը պիտի մեծցնկ^ չափահաս գարձնկ ե՜ր կր ի 
մեր 3:3 Հ.աևՒ 3 ^րՍլա ԺՅ^^ՅԸ ) ո րոնր տա կալին կը տապլտկին «կոնֆ- 
ւՒկ տային եւ անկոնֆլիկտային^ վկճերու Հէջ է, որոնր մեղի ձեւական 
3*33 ո3^'^‘3 ոլ ի*օԱ'ակց ութ՜ ի ւննելէ կը J ի չեցն են : Այո տհաճ երեւոյթ
ները պիտի վերջ տան ի հարկ կ այն ատեն } Լ՜րր պե տ ո ւթ ի ւն ը դադրի 
նայելկ ա րուեստագկտնե րուն վրայ իբրեւ անչափահաս կակներոլ՝ ա- 
լե լին՝ իբրեւ պաչտօնեաներո ւ : ի ’Լ^Յ?Ոյ ւԼ ^L3^,U'J ապացու
ցանել որ րան ի որ գև\ււ կեանրր իր պատասխանը չկ տուած ՝ րնկեր- 
վարոլթթւնը պիտի շինկ ընկերվարական մարդկութիւնը^ թկ մարգը 
սլթտի ստեղծկ րն կեվար ո ւթ ի ւնը իրեն համար։ Հհն պա տ՝մո ւթի ւն ' 
պարունակող ել սլա ր ո ւնա կեալի ։

Ամկն պարագայի մարդան փրկութեան , մա րգա շինո ւթեան՝ ա- 
ռաւել կամ պակաս վաթսուն տա րո լա յ ընթացրին' Աեմիրճեան ան
խոնջ ՝ ան գա գա ր ա յնպիս ի գթո ւթ եան ճիչեր, ուրախութեան տղա- 
ղ աԺլներ բարձրացոլց իր ծաւալուն գրական դո բծին մկթ ուր կր 
վխտան անմոռանալի տիպարներ ։ (խ ը մ կ կը յ ի չե լ այս սահմանափակ 
ակնարկին մկԼ Հաճի աղաներկն Աաթոներկն՝ Աո ւբկն-ԺԱս տ ղի կն եր կն . 
Աոֆիա Պետրովնաներկն ՝ ու գեռ չատ ու շատ երէն' որոնր գրրերոլ. 
էջերէն դուրս եչսւե՜' էր միանան մե՜ղի կեանրին մէ ջ , ղադր Լ լուք ամ~ 
բող^ոքին դրրերոլ էակներ \ըլլալէ :

Զ- Ո-

*
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ՀԱՅԿ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

ԱՇԻԱՐ2.ԱԲԱՌ ԱՇԻԱՈԱԲԱՐ

Ամերիկայի հայերէն թեր թեր էն մէ

կուն մէջ, անցեալ տարի երկարատեւ 

վիճաբանութիւն մը տեղի ունեցաւ Ա1շ_ 

խարհարսւ՞ր թէ աշխարհսւթսւո. ուղղա

գրութեան մ աս ին :

Ընդ՛՛ ւն" լած եւ ընդհանրացած ուղ

ղագրութիւնն է աշխարհարար, եւ ասոր 

հետեւողութեամբ' էյրարւԱր : ք)ւսեալ

մարգիկ այս երկու բաոերը ոչ միայն

T‘~n,L կը Ղ՜Բ^' “'JL 4,f"Z//z/My՜
սանեն յ

սկ եթէ ընգունուտծ եւ ըն գհ ան

րաց ած այս ուղղագրութիւնը համ ասլա-

տասխան Հ_Ըէէա ք բառին ստուդաբանու_

թեան կամ ծանօթ հնագո յն դո րծածո ւ-> 

թեան, բոլորովին անտեղի պիտի ['1էլ“ բ 

զայն խնդրոյ առարկայ ընել։ Եթէ մեր 

ուղղագրութիւնը վերաքննել ձեռնս՛ր կէ- 

ինք բուռերուն ստուգաբանութեան հ ի- 

մ ան վրայ եւ կամ վերակենդանացնէինք 

բառերուն հին ուղղագրութիւն ը շատ 

բան փոխելու հա ր կին տակ պիտի դըտ- 

նուէ ին ր î [Լնգո ւն ո լած էլամ ընդհանրա

ցած ուղղագրութեան մը վերաքննութիւ

նը ել ուղղումը անհրաժ՜եշտ է միայն 

այն պարագային ուր այրԷ ուղղագրու

թիւնը թէ՛ քերականօրէն ել թէ տրամա

բանօրէն ան հեթեթ է : Աշխարհարար

բառին ուղղագրութիւնը այո 4W/Z,ZZ// 
րա քննութեան մը չի կա րօտ իր :

Հրաչեայ Աճառեան՝ Հայոց Լեզուի 

Պատմութեան /* ♦ հատորին մէջ՝ Երեւան 

1951, «լսշխ ար հար ա՞ո. թէ աշխարհարար» 

վէճ ին աոթիւ կը գրէր*

Հ1/աի երկու խօսք այն մասին՝ թէ 

պէտք է ասել ա շխ ա ր Հսւրա<’> IL թէ աշ- 

^սս/^քՀարար {ինչպէս եւ գրայւա^Ո. թէ 

յշշրարար) այսինքն՝ U‘JU բառը կաղմ քո

ւած է բսՀռ բառով թէ ֊արար մաս

նիկով :

հՀյատ վէճ եր եղած են այս մասին՝ 

յատկապէս արևմտահայ գր ա/լան ո ւթեան 

"[•"նց բ ո լու մը ամփոփումը

մեր ա շխ ա տ ո ւթե ան ծ ր ա դր ի g ու նպա

տակից դուրս ենք համարում : (յաղթա

հարեց այն կարծիքը թէ երկրորդ ձեւն 

է որուն հետելում է այժմ դրալ-

ների ամենամեծ եւ լաւագոյն մասը՛.

Գ լի՛աւոր ապացոյցը ռամկօրէն բառն էր, 

որ կազմուած է նոյնպէս օրէն մասնիկով 

իբրեւ մակբայէ Աւելի 11,,լ- "յ պա g ո յg է 

աշխարհօրէ՜ն. բառը՝ որ գործածն լ է 

Հյնորհալին Ա • Պարսամի վկայաբանու

թեան յ ի շատ ա կա ր անո ւմ ♦ ((ըստ Աս ո ր ւո g 

{բնագրի) շաղփաղփ եւ ծամածուռ՝ 

անյարմար եւ աշխա րհօրէն բանիցն

գ՞յր՛-'» (էջ 440)։
Աճառեան ծանօթագրութեան մը մէջ 

կ'աւելցնէ թէ աշխարհօրէն բ՛ոռին գո

յութիւնը եւ գործածութիւնը առաջին 

անդս՛ մ մ ա տն ան շած է հ- Մ- Պ ո տ ո ւր- 

ևան, Բազմավէպ/, մ/,/ (1907, էջ 208):
շ* Եարելի է սակայն ուրիշ օրինակ

ներ գտնել աշխարհարար եւ աշխարհօ

րէն բա ռե ր ո ւն հին գո բծած ութ եան î
Գրական հին լեզուին մէջ գոյութիւն 

ունի աշխարհարար մակբայը՝ ռր՝ ըստ 

Հայկազեան բառա բանին ՝ կը նշանակէ
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((ըստ աշխարհի’ ըստ հաճոյս ռամկին՝ 

աշխարհասէր ել փառասէր մտօք.ֆ Հայ

կազեանին մէջ յ իշո ւած Օր ինակներէն 

յ ի չենք ե ր կո լքը» «Տօնեսցուք մի' աշ

խարհաբար , այլ գերաշխարհիկէդ «Ո՛ չ 

աշխարհաբար տօնել՝ այ լ աստուածա

պէս՝^ յ Ուրեմն՝ մեր աշխարհարար լե

ղս լին գրա կան բարձրութեան հասնելէն 

եւ աշխարհարար ուղղագրութեան ընգ- 

հան րաց ումէն առաջ՝ գոյութիւն ու նէլ՛ 

աշխարհարար մակբայը՝ որ կը նշանակէ 

զհասարակ մողովուրգին՝ ռամ ի կին Լաւե- 

մ՛ ճ/’ձտ պի,„ի ըլլ-՚՚ր ը“ել՝ մոդովոպ,- 

դին մեծամասնոլթեան) հաճելի կամ սի

րած՝ փափաքած ՝ ուզած ձեւ -թ» Բառին

այս իմաստէն հեռացած չենք րլլար եթէ 

ղա յն թարգմանենք նաեւ ^J-n ղո վո լր դին 

հասկցած ձեւով՝ ռամկօրէնդ՝. թէեւ լեզ

ուի համար գո րծածո ւած ըԼէա լ չի թուիր 

հին ատեն՝ որովհետեւ այն գործերը՝ 

որ uijfi վկայո ւթիւններ ը ել ասոնց նը- 

մ անները կր սլա րունա կեն՝ դրուած են 

ա՛ յն ատեն ե ր ր գրուած եւ խօս ո ւած 

լեզուներ ուն միջել հիմնական տարբե

րս ւթ ի լեն ե ր ղո յութիւև չունէ ին եւ ռամ- 

կօրէն չէր դրուէր, սակայն ոչ մէկ ար. 

դե լք կայ որ ա յ ս մակբայը գործածուի 

լեզուի համար ա լ։

3* Աշիարևւսթաթ ուղղագրութեան 

վերջնական ընղո ւն ելո ւթ են էն եւ ընղ- 

հ ան ր ա g ո ւմ Լ ն առաջ զ ր ո ւած է աշխ ար- 

եաթաււ : թէ' դասական (Ե-Գար ու) եւ 

թէ յետ ին մամ անա կներոլ հայերէնին 

մէջ թարԼ կը նշանակէ նաեւ լեէ[ՈՆ J Հայ

կազեանի եւ Աճառեան ի մէջ յ ի չուած 

Օր ինա կն եր ո ւն վ ր այ աւելցնենք Առաքել 

Ա իւնեց ի ի (Մ*)՝ դա ր) Ագամա գիրք ին 

1633/'հ թոքա թի մէջ ընգօր ինակուած 

ձեռագրէն հետեւեա լ նախադաս ու թիւն, 

ներ ը •

ա) ղոր առեալ է ի Պարսից դրոց եւ 

թարգմանի ի հայս թԱ1Ո-

/*) մկրտութիւն է՝ որ ել կնունք ասի

աշխարհի րաււով.

Y-) գեղջուկ րաււով յիչոցՀ ասի՝ եւ գրոց 

թասս հայհոյանք ել թշնամանք կոչի՝ 

Ն'Մտռ՝ Հար գան Այդեկցիի Աո ակա դիրք 

(ռուսերէն') Ա • fi ե թեր սսլուր կ 1894, էջ

6, 44,50:
Աշխարհարաո. ո ւղղագր ո ւթեան հնա - 

ԳՈյ^ գործածութիւնը կը թուի զանուիլ 

Մխիթար ԱՀնեցիի 7 M/Zz ) Պատմու

թեան (Հ ր • 'fi ՝Պ ատ կանեան ՝ Ա. Պետեր- 

ոլուրկ 1879, էջ 14) հետեւեա լ նա խա

ղա ս ո ւթեան մ էջ •

^Զրուցատրութիւն ՝ բայց քել,թողա - 

կան հանգամանօք եւ մի աշխարհարաո. 
րաււով :»

Աշխարհարաո. բառը հոս գործածուած 

է «ժ՜ողովրդական լեզուով՝ ռամկօրէնդ 

իմաստով ել ածականաբար՝. Աշխւպւ1ւԱ1- 
րաււ րաււով սլա ր զա սլէ ս կը նշանակէ 

«ռամկական լեզուով՝ ռամկօրէնդ՝. Մխի

թար Անեցի կրնար դրել նաեւ աշխար. 
հարաւլՈլխ դո յականա բա ր :

4- Աշխարհօրէն բառին գործ ա ծ ութ ե ա ն 

կ!՛. հս՚նղիպին^ Դիոնիսիոս թ֊րակացիի 

քերականութեան հայերէն թարգմանու

թեան ձ էջ՝ որ ամէն սլար աղայ ի տակ 

կատարուած է ներսէս ՛Շնորհալիի մա- 

ման տկէն առս,ջ յ *fi եր ա կան ո ւթե ան 

թարգմանիչը «Աագագս վերծանութեանդ 

դլուի,ին մէջ կր դրէ. «/>„/z ղկատա- 

կերգութիւնն աշխարհալրէնդ ԼՆ 'Ադոնցի 

հ ր ա տ ար ա կո լթ ի լն , /* ե թր ո կր ա տ ՝ 1915): 
(յունարէնին մէջ աշխարհօրէն//?/ կբ հա

մապատասխանէ սյիօթ֊իքօս րաոր ՝

որով աշխարհօրէն բառին իմաստն է՝ 

«ինչպէս որ սովորական կեանքին մէջ 

կ՚արտասանուի կամ կ՚ըսուիդ՝ ո, ր ի շ
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խօսքով' «</a ւլո վյ, ղա կան բար բառով , 

ռամկօրկն» î Նոյն բառը կը գտնուի նաեւ 

քերականութեան Անանուն Մեկնիչին

«&<- զկատակերգութիւն Ա1շխսւր֊ 
հաւրէն» (Նոյն, անդ, կջ 128).

5* Աշխարհարար բառին արդի իմաս

տով գործածութեան հնագոյն օր ին ակը 

կը զանուի թե ր ե ւս Առաքել

‘U'ü"jl,!jî'uL ձեռագրին մկջ, կջ 6 ,
հետեւեա լ նախադասութեան մկջ* «Այս

օր £ P£^"'l> որ կ ներկայ. որ աշխար_ 
հար ար հիմսւյ ասէ:»

6* Աշխարհարար, աշխարհարաս, աշ

խարհօրէն բառերուն տրուած իմասակն 

կը հետեւի թկ աշխարհ բառը «երկիր, 

գաւառ» եւ համանման նչանա կութիւն- 

ներկն զատ, ստացած կ նաեւ ՀՀ ո չ կրօ

նական», հետեւաբար զհասարակ մոգո_ 

վուրդ»ի իմաստները։ Աշխարհ մտնել 

ժողովրդական րա ր ատ ր ութ ի ւն ը կը ն չա

նա կկ ամուսնանալ, այսինքն կոյս չմնալ 

ինչսլկս 1լ ուխտեն կրօնա ւո րնե ր կն ոմանք 

եւ աշխարհիկ եւ աշխարհական բառերն 

"՛է ևը յ ՛ոտ կան չեն ոչ-կրօնական կեն- 

րաւլը, բարքերը եւ ս ո վո ր ո լթի ւնն եր ր : 

Հետեւաբար, աշխարհարար լեզուն ալ 

առաւելասլկս ո չ„կրօնա ւո րնե ր ո ւն խօսած 

եւ. դրաե լեզուն է։

'Հ • Զեմ գիտեր թկ երբ ստեղծուած կ 

գրարւսո. կամ գրարար բառը ՝. Ամկն պա- 

լ, ադայի մէջ, այս բառը ղո յո, թիլն չոլ. 

նկր ել չկ ր կրնար ունենալ դա սա կան 

չր^անին ել անկկ դկ թ քանի մը դար 

ետք, որովհետեւ ՚ոյդ. դարերուն գրուած 

եւ խօս ո լած լեղուներուն միջել զդա լիս

է՛ կն հիմնակ ան տ ա ր բե ր ո լ թ ի ւնն ե ր զո J"L-

թիւն չունկին։ Երբ աշխարհօրէն, աշ

խարհարար բառերը ստեզծուեցան եւ 

գործածուիլ սկսան լեզու ին իրական վի- 

ճակը րնորոչելու համ tu ր գրոգ թՆԱՈ, 

գրոն րարրաո եւ ասոնց նմ ան րացատ- 

ր ո ւթիւննե ր սկսան գործածուի լ, եւ ոչ 

թկ գրաթաււ կամ գրարար: Այս վերջին 

բառը կազմուած կ հակադրաբար աշ

խարհ ար աո կամ աշխարհարար բառին և 

հետեւաբար, իր ուղղագրութիւնն ալ 

հետեւած կ անոր :

Ակղբնաբար մակբայ, աշխարհարար և 

անոր հետեւողութեամբ գրարար այսօր 

կը գործածուին միմիայն գոյականաբար, 

նոյնիսկ երբ մակբայաբար գործածուած 

Ըէէաէոլ երեւոյթը ունին, ինչպկս աշ

խարհարար գրել նախադասութեան մկջ՝. 

Այլասլկս այս բառերը սլիա ի չևչտուէին 

մակբայակերտ մասնիկին նախորդ վան

կին վր՚՚՚յ (աշխա՜րհարար, գը՜րարար) :

ՀԱՅԿ ՊԷՐՊկՐԵԱՆ

3՝ Գ*___ ձԱչխարհական բառիւ» ա-

սութիւնը երկու անգամ զո բծած ո ւած կ 

աշխարհարար իմաստով ե իրակոս ()՝"/ն- 

tî ակեց ի ի Պ ատ մ ո ւթեան ( Վ են ետ ի կ ,

1865 ) իբր յա ւե լո ւած հրատարակուած 

«Մ իւս եւս պատմ ո ւթի ւն ս քան չե լի վար., 

գա պետ թե Ա խիթա բայ» խո րագրով գրու

թեան մ կ ջ( կ ջ 239)*«ծ<- ասեն վ՚այեակին՝ 

՛է՛՛ր աշխա րհ ականջ բառիւ շէթփք լո

սեն», ---- «ել ի գեօզն ճ ապոտ իք, ՛է՛՛ր

աչխա ր հ ական բառիւ Q ի րուկլո լ ասեն» î

Հ- Պ-
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188 ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

• «.Անդաստանդ ի &րդ 'll'l'gfo մկջ

Աշուո Երկաթ խո ր աղբ ով ո ւս ո ւմնա ս ի ր ո ւ. 

թեան հեղինակն կ ՛Լ) » Ադոնղ : [մար դմա. 

նութիւնը կատարած կ Պ՝ ՀայՒ Պկրպկր- 

եան î

★

Նոյն, նիւթին. աււն^ութեամլւ Հւա֊յկ Պէր- 

պէրեան մեզի յանձնած է հետեւեալ ծա

նօթագրութիւնը :

Աշոտ fi • ի ընձեռուած բիւզանդական 

օդնութեան ել անոր ե ♦ Պոլիս ուղեւո. 

ր ո լթեան վերաբերեալ մա մ սրնա կադր ո լ- 

թ իւնը շատ վիճելի է : </• ամ ան ա կա կի ղ 

հայ պատմագիրը՝ Աովհաննկս կաթողի- 

կո ս թուական չի տարէ U՝ իւս պատմա. 

ղիրներուն թուականները բաղայայտօրկն 

կը հակասեն բիւզանդաղ ի քրոնիկագիր֊ 

ներուն հաղորդած տեղեկութեանդ ՝ 1’"կ

Արալորերը ա յ ս մասին բոլորովին լոլո 

են : Աւանդական մամ անա կադր ո լթեան

համաձայն՝ ղոր որդեդրած են արդի 

պատմաբանները՝ ինչպկս fi՝ ան պօ, աւե

լի ուշ՝ Վասիլիկվ ( իիւզանդիոն եւ 

Արաթները, fi • 216» ֆը՝ թարդմանոլ.

թի,նՆ զոր կր կնած կ նաեւ If ր ուս է Ւր 

Հայաստանի Պատմութեան մկջ՝ կջ 443 
յ^րդ-՝՝) i եւ որու! աղբիւրն կ Ա կծ-Աար.

թեն՝ Ամբատի մահկն ետք (913» 914
կամ 915) » Աշ՛՛տ պայքարեղալ վերա.

գրաւելու համար իր թադա ւո ր ո ւթի ւն ը 

թկ' իր թշնամիկն եւ թկ իր հտյ հ ա կան

ոնս կո րւթւ երկն ՝ յետոյ Պոլիս ցխաց 

Հ2±ին՝ ուրկկ իր երկիրը վերադարձաւ 

ընկերակղոլթեամ ր բանակի մը՝ որուն 

հրամանատարն կր անձնազոհ դո լնդին 

զօրավարք՝. Այո բանակին շնորհիւ՝ Ա. 

շոտ յաջող եղաւ իր իշխանութիւնը վե. 

րահաստատել իր հայրենի երկրին մ ե- 

ծադո յն մ ասին վրտ յ î

Դկպրերու տյս ձեւով ներ կա յարման 

հակառակ կ^արտայայտութն Տկօլկկր

Ըստ "՛յո հեղինակներուն՝ Աշոտ Պ՛՛

լիս այղ ելած կ 914/'հ ։ համաձայն բիւ~ 

ղան դա ղի սլա տ մ աղի րն եր ո ւն ՝ որոնք բա- 

ղորոշ կերսլով Ւէ՛ J "՛յան են թկ Աշոտ ըն. 

դոլնոլեղաւ Զ"կ թագուհիկն 914/* հ • 

915 տարին՝ որ Հիւսեյն Պ՝ Համ տան ի 

ապստամբութեան տարին կ ձտղիրայի 

մկջ՝ եւ ուր եր/լու բիւզանդական բա. 

նակներ ՝ ո ր ոն ղ մ կ մ կ կը կր դտնուկր 

Աալիհ Ար մ ան ի ի {հայազգի Ալեհթ) 

հրւսմանին տակ՝ կը յարձա կին Արաբ

ներուն վրայ՝ կատարելասլկս կը յար. 

մարի Հայաստանի մկջ մ իջա մտ ո լթեան 

մրէ Տես Տկօլկերի եւ Ըրնսիմենի քննու- 

թ ի ւնն եր ը ։ Հմ մ տ • նաեւ *Լ, * Ադոնղ, 

Աշոտ Երկաթ, որ նոյնպկս 914/'5> կբ 

դնկ Աշոտի այղելութիւնը Պո լիսէ

(Համտանեանները, Ա- 725» ծան* 15) î 

ՄԱԸԻՈԻԱ ԳԱՆԱՍ ;
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Գ h P Ք b P
« ՀԵՐՊԱՐԴ », Պօզոս Դէորգեան, l»u- 

թւսնպոՆլ, 1956 :
Ահաւասիկ մ ան կա ւէա ր մա կան ւէա սաա կ 

մը՝ աշակերտներու, համար պատ ր աս 

տուած՝ որ սահմանուած Հ՜, ըստ իս, 

ուսուցչական թե/լնածս ւնե ր ո լ ընդհան - 

ր ա սլկ ս , ել հ,սյ ուսուց չոլթեան մ աս

նա լոր արար : ՀՀարք մը հողերանական ել 

մ ան կա ւէա ր մ ական Հ ե զինա կո ւթիւննե^ր ո ։] 

հանրածանօթ դկմք մըն կ Պօզոս ^կորդ

եան :

^Հերպարդ^ին հ րա տ ա ր ւս կո ւթ էւ ւն ը կր 

պարտինք Նոր ^“լր՚՚ցէէ այմմու ւէա ր է/ - 

Տքթ- Վորհէ Հ[,նդլե 'ան էւ , որ /լ՛ու գՀ 

նման գործերով՝ Հման կա վարմ ական նե

րարկումիդ ենթարկել հայ ուսուցչու- 

թէ/ւնը եւ դարման մը տան էլ լ Հմ եծա մա ս- 

նոլթեան մ ան կա ւէա ր մա կան դիտե լեսւց

սլա կասինդ •

ճիշդ է Pk դասընթացքէ, ամբողջական 

հատոր մը չէ այս գրքոյկը, ինչպէս որ 

իրտւամր. դէւտե լ կո ւտ ս։ յ էւնլւ եւս հեղի

նակը՝ եւ սակայն՝ կը դոհացնկ մեղ, 

ւէասնզէւ, ոչ միայն /րի1 դա դաւիս։ր մր 

կ՚ունենանք Հերպարդեան մանկավար

ժութեան մասին՝ U,J! նաեւ լաւատեղ

եակ կ ըէէա^էք^ մանաւանդ՝ դա ստ իա րա կ- 

չսլկան գիտութեան ներկայ վիճակին i

Հերսլարդէ։ մ ան կա ւէա ր մա էլան դրու

թիւնը՝ դեռ մէրնչեւ այսօր, դրեթկ ամկն 

տեղ կը կիրարկուէ։ : Ըստ հայ մ տնկա

ւէտ րմէւն հաստա՛տումին՝ տիրող դրու

թիւնն կ նոյնիսկ՝.

^կորդեան արադօրկն կ^ո ւր ո ււսդծկ բա- 

ցառապկս կանխահաս այս իմացակա

նութեան կեանքը նախ՝ եւ ապա՝ կը 

պարզկ դեր մ ան է։ մ ա՛ս տ ա ս կ ր ին հողե բա _ 

նութիւնը՝ դաստիարակչական սկզբունք

ները՝ մ ան կա ւէա րմա կան դրութիւնը ել՝ 

հա կադրութեամբը սլաշտօնային դաս

տիարակութեան /լամ դործօն դպրոց ին ՝ 

կը քննէ Հնրպարգի դսրձր, որպէս գի 

կա ր ենա յ ճշդել բուն արմկքը դո րծ ին :

Տ ա սնեւչո ր ս տարու' Հե ր սլա րդ դրած 

կ քննա[սօս ութիւն մը Հմա րդկա յին ազա

տութեան ւէա րդա պետ ո լթեան մ աս ինդ î 
ty ի մնազի ո ն է։ աւար տ ա ճ ա ռը '

վուրղներու բարոյական բար ձ ր ս։ g մ ան եւ 

անկման պատճառներբ$> ՝ մեծ հետւսքրր- 

քր ութիւն ստեղծած կ մա մանա կ ին : 

'Ըսան տարեկանին՝ կր դտնկ ին քդին ք ը : 

Լո՛ կ իմ ա՛ստ աս իր քո ւթեամ բ չէ։ հետս։, 

քր քուիր այլեւս i ը յափշտակուի դաս

տիարակութեան էսնդ ր ով : ի) անդ ւսլէւսււ կ 

Փ ե սւոա լո g g ի ով՝ որուն չարմումին տա

րածիչը կը հանդիսանա յ Պ՝երմանիոյ

մկջ՝. 'Ըսանեւվեց տարեկանին' կը դրաւկ 

համալսարանէ։ մ անկաւէա րմա կան ամ- 

բիոնը:

Ըստ Հեր սլար դի՝ աննպա՛տակ կ ա յն 

ուսումը որ չ՛ազդեր նկարագրին վրայ՝. 

]ք ր մ ան կա ւէա ր-մո ւթի ւն ը կը հիմնուէ։ բա

րոյականի եւ հոգեբանութեան վրայ՝. Ըա- 

րո յա կան կն պիտի բխի դա ստ ի ա ր ա կո լ _ 

թեան նսլատա կը : 11սկ հ ո դե բան ո ւթ ի ւն ը 

S"J3 պ1""ի """J •1՚իջ՚>գները-.

Հեր սլար դե ան հոգեբանութիւնը կը

կը ճանչնւսյ դո յո լթիւնը հոգիին՝ զոր կը 

դետ եղկ ■ ուղեղին մկջ՝ կր նկատկ դա յն 

պարզ կակ մը եւ չ՛ ընդունիր վար դա-
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պետութիւնը որ անոր կր վերադրէ 

ին ընած քէն գաղափարներ ու կարողոլ- 

թիւններ : Աանուկին հոդին մ արուը

ւոա քսաակ մ րն կ սկիղբըէ 1ԼստիճանւԱ- 

բար կը կազմուի իմ ա g ա կանո ւթի ւն ր : 

Գկմ յանդիմանական փ ո ր ձւսռո ւթի ւննե-

րկն կը ծնին ծանօ թո ւթի ւննե ր ըդ գաղտ- 

•Լ՚արնհրլ-, ղղա ,յ „ ւ,Ո,/, ր ը եւ. կամքը, Հո. 

ղեր ան ակ ան երե ւո յ թն եր ո ւ ոլ ատ ճ ա որ

որոշեալ օր կնրնե րով կը րացաարկ կեր- 

պարղ.դ որ ուսողութիւն կը մտցնկ ղ ք'- 

ա ա կց ո ւթեան վիճակներու ո ւս ո ւմնա ս ի . 

րութեան մկջ : Պ ա յրա ր կա յ դա ղ ափ ա քէ

ներուն միջեւ։ քԼտկկ' շահ ադր դռո ւթի ւ- 

նըէ ո Ը' կական սլա յ մ անն կ նոր ծանօ- 

թութիւններու ստացման :

Ըստ Հերսլարդեան մանկավարժու

թեան , ուսուցում ը սլկար կ յարդկ հողե- 

բանական օրկնրներըէ Ուսուիլ հարկ կ 

շահագրգռութիւն արթնցնել եւ ա մ կն 

ո ւղղո ւթե ամբ զարգացնել ղա յն i Ու այս

տեղդ ^'կորդեան կը րացաարկ ուղղակի 

եւ անուղղակի շահ ադր դռո ւթեան տար

րերու թիէնը :

սլարդեան ուսուցման րնթացրրդ

___ թանձրաց ետ լկն' վերացեալէ Գկմ-

յանդիման ծանօթո ւթի ւննե ր կն' վերա

ցական դա ղա վէ ա թւ ե ր : ղ՝ տղա փ ա րնե ր կն 

գործ՜ի է Այս Ը?՛ P"՚ U մ-Ը "^ի Լ"ր" պա

հեր , ղորս հետաղա յին Հե ր սլա ր դի աշա

կերտները կոչեցին' ներածութիւնէ դ 

բաղդատութիւնդ րնդհանրացում եւ կի- 

րարկութիւն է Հայ մ ան կա վա ր մ՜ ը յստա- 

կօրկն կը սլա րղա բանկ այդ չո ր ս աստի

ճանները կամ հանդրուաննե ր րէ Մեծ կ 

Հերսլարդի օգտակարութիւնը այս տե

սա կկտկն է Ուսուցիչը յստակ ուղեգիծ 

մը կ՚ունենայ ձեորըէ Հեր սլար դետն

դրութեամբ տիսլար դասի մր նմոյշը 

լթ ասպարկղդ մեր ՛ալ ուսուցչութիւնը)

կայ Գկորդեան ի ղրքոյկին ‘Լերջին մա

սին մկջ.

Ըսուեցաւ արդկն թկ Հեր պա բդի դաս

տիարակութեան նսլատա կն կր' աղուն 

նկարագիրը կազմելդ զայն բարոյական 

կակ մը դարձնելէ քյ լ սակայնդ բաբո լւս- 

քսօսութիէնը ինրնին բա լական չկ է Ան

հրաժեշտ կ նաեւ ուսում ը է Պա յմ անաւ 

որդ բարոյական կատարելութեան ղաղա, 

էիարր տիրապետկ ուսուցման մկջ*.

Հայ հեղինակին քսնդրոյ առար կայ եր

կին բուն շահեկանութիւնը սլկար կ 

փնտռել այն դլո լիլին մկջդ ուր ան հրմ- 

էոութեամ բ եւ վարպետօրկն կր կ շոկ ու 

կր չափկ Հերոլարդի գործին իս կա կան 

արմ՜կրըէ fi ւ իր ալ գործին ճշմարիտ 

արժկրր կր կայանայ կարեւո ր ու

ճարտար աքն հակադրութեան մկջ} ուր 

հեր ոլ ուր ղու կ ան ո լ թեան դկմ կր զտնենր 

'Ը լափսւռկսւ ի մբ սլաշտօնային դաստ իա- 

րւսկոլթիւնը կամ Պօվկյի մը դործօն

դպրոցը î
Գկո րդեան կը հտոտատկ թկ Հբուոն 

շարժում մբ կր ծաւալի դ աւելի րան կկս 

դարկ ի վերդ հ եր սլե ր տ ա կան ո լթ՜եան 

ղկմ դ որան պատուանդանը հիմկն futu'fti- 

տա Տ- է արդէն՛» :

Հ*/» պարդ ի հոդեբանութիւն ր դ ո ր ո ւն 

վրայ կը հիմնկր ՛ան իր մ ան կա վա ր ժո ւ- 

թիէնր դ չկ ր կրնար դիտական հ իմ ր ու

նենալդ որովհետեւ դիտողութեան եւ 

էիո րձա ր կութետն արդիւնք ր չկ ր է Ուստի 

արուեստական կրէ Ըստ լափաոետ ի եւ 

Տ/.ո,[,ք,' այդ հ ոդեբանութիւնր ուսուց

չին դ չաւիտհտսին դ վերջնական ձեւ տ. 

ո ած անհատ ին հոդեբսւնութիւնւն կ է Հե

տե t արար չի կրնար աղունէ հ ո դե բան ո ւ- 

քժՆւնւր ր t tm հ ; Ըն ա ft անա ր ա ո , հերսրս-լդ . 

եան nt ոոլցմոէն անհրաժեշտ շահադրդր-

Fonds A.R.A.M



• ԱՆԴԱՍՏԱՆ 191

ռութ ի լեն ալ՝ luJ'l պարադային մէջ՝ 

սլիտի չբխէր ադոլն հ ոզեբան ո ւթենէն : 

ՀՍ.յդ շահագրգռութիւնը ուսուցչին շա

հագրգռութիւնն է՝ ուսուցչին կողմԷ 

օդտակա բ դատ ո լածն է աշակերտ ին հա

մար ել ոչ թ է աշակերտ լ,ն ն ե ր կա յ կետն-

■et’ պահանջքէն րխածը՝^ î

Հերպարգ ի1 ր օգտակար՛՛ ւրատած/ ղ ա ր

շահագրգռութիւնը կ^արթնցնէ եւ 

զարգացնէ ազուն մէջ, կ՚ըսէ Գէորղ- 

եան, եռ նորագո քն մ ան կա վա ր մո լ-

թիւնը սլէտք չի տեսներ ատոր՝. ԼԼյք կր 

գոհանա յ ինքնաբերաբար եւ աստիճանա

բար ծնող շահագրգռութիւնն!՜! ր "‘Լ՜- Հ1-

տ ելա րար ՝ հ ե ր պա ր գականո ւթի ւնը չի

կրնար գոհացում տաշ նոր դաստ իարա- 

կոլթեան պահանջքներուն •

Ու սակայն ՝ Հայ մանկսրվարմր կ^ ըն

դունի թէ գիտական մանկավարմու- 

թիւնը սլա րա ա կան է Հերսլարգի, որ ա- 

ռսրջին էո,֊բ$_ փսրձր կատա րեց Պ՝եր մ ա- 

նէ՚"յ Ր"՚րձ րացն ելու համար ման

կաւք ա ր մ՜ո ւ^թ ի ւն ր ճշգրիտ գիտութեան 

մը կարգ. ին՝. 11.• Խ*

ԴԸ

«ՄԵԾԱՊԱՏԻՒ ՄՈՒՐԱՑԿԱՆՆԵՐ», Պ՝ 

Նէոր qhui ն, Պ էյր ո ւթ, 1956 î

Պարոնեանի հանրածանօթ այս խո

րագրին փոխառութիւնը կատա ր ո լած է 

ո ՛չ Pi ‘ւ ատակերդութեան մը՝ ս,յլ ող

բերգութեան մը համար՝. Ողբերգութիւն 

մը՝ աւելի քան իրական եւ առան ձնա- 

յատուկ հա յկա կան ո ւթեամ բ մ ըն ալ 

բնորոշî

/» սպաս հայ կրթական գործին րար- 

լոքման ՝ կոբո,է[' կոլ Ը?* Հ “’J" ղբո,~ 

թի ւնը՝ ղոր հեղինակը կ1 ո ւղղէ հայկա-

թեամ բ մը ել գր՛եթէ անկարելի քաջու- 

թեամր մը ՝.

Սչնողոք հա շիւներո լ՝ անհանդո լ րմէվ, 

բաղդատութեանց եւ ընդվզեց ո լց ի չ դրր- 

ուազներու նպաստովը ղօրաւո ր' կենդա

նի սլատ կե ր մը մեր անփառունակ իր tu- 

կանո ւթենէն՝ ուր վա՚ստա կեա լ ուսոլ- 

բիչը^ բացառիկ սլա ր ղա րանո ւմ ո ւէ մր ել 

անն ախրնթ ա ց խորացումով ու ք^գ լայ

նս ւմնե րով՝ կը քննէ մեր ազգային դաս- 

տ իա լձ։ս կո ւթեան , ուս\տի նաել բո՛ւն 

Հա զգա պահ պանումխֆ կենսական խնդի- 

բբ^ իր բոԼոբ երեսներ ով-.

1' ոսր^՚է՚ե, հ֊սյ դպրոցին

վոեգիրըէ Հ1րսՀհ !_։ս լ^սւր , նաեւ, քոնգիրը 

հայ ուսուցչութեան ՝ ո ր ո ւն դատին 

պ աշտ սլ ան U h l(nn]l£ UllS. կը հանդ ի սան այ 

^•էորդ եան ՝ առանձինն՝ ա դագա կե լու հա

մար անա րդսՀր ո ւթի ւն ը անհաւատալի

յանգդնո ւթեա\մ բ \մը}՝ եւ ապա ՝ առա

ջարկելու' ան յետ տձզ ել[՛ /"'ձ ում ը կամ 

հիմնական միջ  ̂g ը՝ որպէսզի րնզմիշտ 

ջնջուի «չարիքին արմատը^ :

Ուստի՝ բարելաւել հալ ուսուցչին վի

ճակը՝ ասսլարէզ դա րձնե լ՝ հրասլուրե- 

եւ ապահովել սլատ ր սուտ ո ւած ո րակեա լ 

ուսոլց իչներ՝ բարձրացնելու համար

մակարդակը հայ դպրոց ին ՝ ոլր կը 

կերտուի մեր ազգային նկարագիր ր եւ 

որ՛ուն կառչած կը մնայ՝ ուրեմն՝ արտա- 

սահմանեան մեր հայկական զ ո յո ւթիւ- 

նը՝.

Ոչ մէկ ս. արա կոյս՝ հետ ելա րար՝ որ 

հայ «ազգային վարմարանը ամէնունը 

ր լլալով ՝ իր գոյութիւնը եւ րա րգա լա

ճում ր կախեալ սլէտք է որ ր լլան որմէն 

հայ անհատի նիւթական օմանդա կո ւթե- 

նէն եւ ա լգ օմանդակո ւթի ւն ը իւրաքան

չիւր ին նիւթ ական կարողութեան համա-

Fonds A.R.A.M



192 ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

կան Սփիւռքին, զարմանա լի ան կեղծ ո ւ- 

պ ա ա ա ս խան ըլլա jS> î
Մ ինչդեռ՝ ի րա կանո ւթիւն ը բո լոր ո վին 

հակառակն է ատոր :

Ու- Գէորդեան կը հաստատէ թէ Հ,մ ե ր 

ազդային վարդարանները պիտի չկրնա

յին իրենր բարը զորել երբեք՝ եթէ ու

սուցիչները իրենր արդար իրաւունքը՝ 

աշխատութեան վարձքը ամբողջովին

ստանային» J Մինչդեռ՝ «հայ ուս ուրի

շը ՛ամէն ամիս կանոն տ լո րտ րա ր իր թո

շակին կը նուիրէ պաշտօնավարած

հաստատ ո ւթե ան» : Ան կը հան դիս անւոյ 

ուրեմն մեծազորն օմանդտկը «ազգա

պահպանման դործին» î
Հետեւաբար , անվրէպ եզրակացու

թիւն՝ ----  կր շահադո բծուին նո լիրա կահ

ղդտրումներ , Ա\կղըո ւնքեեր i Անդթօրէ՚ն 

կր խտրեն հայ ուսուցիչը։ Ո •- հիմէն կր 

խախտթ» • • կր թ տ կան գործը» î

Ո լ ղրեբա խտտրար՝ կրթակտհ ի շիւա

նս ւթիւնները   «մ ենծ - աղսրհե ր ը»  

ոչինչ կ'ընեն՝ ու մ^ւ մՒ1ոտ 1ւը Փնտը-

ռեն , «կր կնապատ կե լո ւ համար աոնը- 

ւաղն հայ ուսուցչին այրեմ ո լ թո շա 'լը» ■■ 

ll-յ՞ւ ՃՒ շտ է՝ անոնք տարիներէ ի վեր 

հտնղստեան թո շտկի դրութիւն մը պի

տի հաստ ատեն տակաւին ♦♦ ♦ : իսկ Պ'է- 

որդեան կ՚ապացուցանէ ատոր անկարե

լիութիւնը անհերքելի ւիտստարկու- 

թեամրî
Ապա y կ'առաջարկէ նախ՝ մի՛շտ ի 

խնդիր հայ կր թա կան դործին րարելաւ- 

ման եւ փրկութեան՝ «նկատի առնել ու

սուցիչներուն ներկա՛ յ վիճակը» ՝ եւ յե

տոյ՝ հաստատել դպրոցական հիմնա- 

դրամի դրութիւնը՝ Համ էն ո՛ւր որ դըպ- 

րոր կայ»։ Ամէն անհատ պիտի վճարէ 

իր դպրոցական տ ո ւրքը ։

Ահոմ ՝ այս կոչն է իսկական նպատա- 

՚1Ը «Մ եծտսլտտ իւ JJ* ուր արկանն եր» դրր- 

քոյկին՝ որուն իրական եւ պատկերաւոր 

դր ո ւձտ՚դնե ր ո լ րն թեր ղ ո ւմ ր էը ճնեէ 

մեր հ"՚յ հոդիներր ու կր իւոցէ լքեր 

է ո l-թ իւն ր' ամօթի ղղսլց ում n tj ï

Ո- Խ-

irtiwm--

Հողին պէս lilrcj, հողին պէս դաշն 

Մեր հերկերուն,

Ծոցին, պէս պարզ, ծոցին պէս կոյս 

Մեր լիճերուն 

Ինչպէս բաժակն երկնակնիք 

Ծաղկըներուն,

Ու ոսկեզարդ ինչպէս օրրան 

Մանկիկներուն* • •

3- ՕօԱԿԱՆ

սլէ ս հեղ՝ հողին պէ ս ղաթր 

Մեր հերկերուն

՛Ծ ույ ին պէս պարզ, ծոցին սլէ ո կոյս

Մ է!՛ & ^1՛ ո լ^' ։

ինչպէս բարեա կն եր կնակնիր

Մ աղիկնեբուն

Ու ոսկեզարդ ինչպէս օրրան

Մ անկիկներուն:

ԵՂԻՎԱՐԴ
(Եդիշէ արք- Տէրտէրեան)
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Դ- ֊P-ԵՐԷՍԹԷՃԵԱՆ

ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ԱՐԴԻ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԻՒՆԸ 

★

Հէրջ/.ն կկս ղտրու ընթացքին և լ հա

մա չէսարհա յ ին երկու. պատերազմներէն 

յետոյ ՝ Միացեալ (յահանզները դիտա

կան ու ճարտարարոլեսաական մարզե

րուն մէջ իրենց իրականացուցած <{Æzt_ 
նարկներով տիրական դիրք մը կը գրա

ւեն i

Մչակութային դետնի վրայ սակայն՝ 

հակառակ իրենց տ րամադրոլթեան տակ 

ունեցած ամենալայն միջոցներուն, «/-

նոյն առաւելութիւնը չեն ներկա

յացներ :

Հոն' դո յութիւն չունի ցեղային հան

ճարի մը ել մչակու թս,յին ա լան դա կան 

անցեալի մը հետ կապը չէսզե լու մտա- 

հողութիւնը :

Այսպէս՝ դե զարուեստ ի եւ մասնաւո

րաբար ե ր utJ-չտ ա կան արուեստի մար

զին մէջ ամերիկեան մ չա կո յ թ ը առա

ւելապէս հարկատու է b լր ոսլայէն դազ- 

թող կա ր դ մը ականաւոր ա ր ո ւե ստ ա-

զէտներու։ իրենց մտածելու էերսլը եւ 

նա էսա ձեռն ո ւթե ան ուլին նո յն ո ւմա կա- 

նոլթ/լն ով՝ նոյն ազատ ութ իւն ութ ինչպէս

դիտական եւ. այլ մարզերուն մէջ __

եւ նոյն յանդգնութիւնով կր յուսայ դե

տին չահիլ նաեւ արուեստի աչէսարհին 

մ էէ՝ հրապարակելով երբեմն տարօրի

նակ կարծիքներ եւ ա ե ս ո ւթ ի ւնն ե ր :

Գարերու փորձառութիւնով ուռճացած 

եւ տ րամա րանութեամ ր սնած Եւրոպա

կան միտքը եւ անոր սլատա ս էսանատ ո լ- 

ութեան գիտակցութիւնը կը կարծէ հա

մոզել ան դիւրութեամբ՝ իր մակերե

սային up-Ulp-jlup-jif^/ ոգիով առաջնորդը- 

ւած միջոցներով՝ ինչպէս ամերիկեան 

միտքը կը մօտենայ առհասարակ արտա- 

զեզադիտա կան հար g եր ուն :

Այ- տեսակէտով ո ւչադր ա ւ երեւո յթ 

մը կարե/ի է նկատել ‘Լերջերս լոյս 

տեսած դիրք մը «Արդի Հոգեվարք է- 

ր ամչտ ո ւթի ւնը^ ՝ որ հեղինակութիւնն է 

ե ր ա մ չտ ա կան քննադատ Հէ՜նր|ւ Փլէ՚քլըՍք՜*
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Ա/ր : Գիրք մը որ Ամերիկայի մկջ բա

ւական աղմուկ պատճառեց :

հեղինակը իր գրքին մկջ՝. 

Այն թէ , ոչ միայն Հներկայ երա ժշտ ո լ- 

թիւձը արդիական չէ% î UiJL նոյնիսկ 

Հէոլ-րջ երաժշտութիւնը սկսելով դա

սական արուեստէն ՝ Լոլր$~ կոչուած ե- 

րաժշտութիւնը մեռեալ տարր մըն կ

ծ/, ըստ հեղինակին, միակ ար դիա- 

կան երա 'Ղ տութիւեը որ իրտսլկ ս կեն- 

սունա կո ւթիւն fjnjg կուտայ' ամերիկ. 

եան Սազն կ :

Փլէզընթս fi t, ղր^ւ՚՚ե մէջ կը դէմէ 

ընկերային ու տեսական վերլուծումնե

րու՝ պաշտ պանելու համար իր ներկա

յացուցած այղ տեսութիւնը՝.

Ըստ իրեն երա ժշտ ո ւթ իւն ը այն ատեն 

միայն գոյութեան իրաւունք կը ստա

նայ երր ան ո ւն կնդիրնե ր ո լ զանգուածի 

մը մ եծամ ասնո ւթեան կողմէ 1|Ա UJUl- 
Խսքքջուի իբր վայելքի միջոց՝, էւ որով

հետեւ արդի երաժշտութիւնը ընդհա

նուր ա յդ պահանջքին առջեւ չի դըտ- 

նուիր՝ հետեւաբար աւելորդ աշխա

տանք մը կը նկատէ ան՝.

Այսսլկ ս ՝ պահանջքի եւ մատուցում ի 

օր կնքը ի ղօրու կ առեւտ ր ա կան աԼ- 

խար հին մկջ՝ կր կարծկ թէ կարելի ըլ

լայ նոյնութեամբ կիրս՛ [՛ կև / նաեւ ար

ուեստներու մէջ՝.

իսկ եթկ հակառակ այս իրողութեան 

դեռ իրերը էը շարունակեն միշտ մ[,և.- „ 

նոյն սխալ ճամ բուն մէջ՝ այդ ալ շնոր

հիւ֊ էարգ մը ա րդիա կան կոչուած ազ

դեցիկ երամ իշտներու Հզորս Փ [եզրնթս 

չի վար ան իր կոչելու ^նենդամիա իւա

բեբաների) խում րի մը եւ իրարու հետ 

համաձայն մ ա սնա դէ տն ե ր ո լ որոնք ի-

րենք զիրենք փառաւսր անցեալ մը ու

նեցող երաժշտութեան շարունակողները 

կը կո չեն ՝.

Փլեզընթս կ'աւելցնէ • ինչդ եռ ան

1914/ պատերազմէն ի վեր արդէն մեռ

եալ տարր մըն է միայն։ Ա րաժշտսւ 

թեան սնանկութիւնը կը սկսի արդէն 

նոյնիսկ Պէթովբնով» î

Ո պ՛իշ տևՂ. մը՝ հ.Երբ անոնց ստեղ

ծագործս ւթ իւննե ր ը ժ՜ողովուրդին ճա

շակին կողմէ կը մերժուին՝ անոնք իս

կոյն կը դիմեն սովորական խաբէու

թեան միջոցին՝ ըսելով թէ յառաջդի- 

մական երաժշտութիւնը անշուշտ իր 

գարուն մէջ չէ որ գնահատուած է 

միշտ՝, իսկ ժողովուրդը միշտ քաղաքա

վար՝ հաճոյակատար ու ներոզամիա կը 

թ՜ոյլատրէ ամէն ինչ փ ո իւ ան ակ ,u'JrJ 

իւաբե բաները տաճարէն դուրս վռնտե- 

լու» ։

«Նախ որդ դարերու երաժիշտները յա

ջողութիւն ունեցան՝ կ^ըսէ ան՝ որով

հետեւ անոնք գիտցան տիրող ընկերա

յին պայմաններուն հետ պատ շաճեց ը- 

նե լ իրենց ստ եղծ ագո րծո ւթ ի ւննե ր ը :»

Փ լեզընթս չի վար անի ր նո յն իսկ կո

վերը կառքին առջեւ լծելու՝ ո րովհե- 

տեւ ան կ'ըսէ՝ հԱ րղահաննե ր ը կը 

կարծեն որ իրենք է որ կը ստ եղծեն ե- 

րաժշտական դո րծեր ը՝ սակայն իրակա

նին մէջ ընկերութիւնն է որ իր ձըդ- 

տումներով կը ստեզծէ ղայն» :

Անհատապէս յղացուած՝ նոյնիսկ ղը~ 

լո ւվս-գո րծո ցնե ր ը ոչ մէկ ն չանա կո ւ թ իւն 

ունին ինքնին իբր ս,յդ՝ ա J Լ հաւաքա- 

կանութեան կողմէ ընդունուած ոճն է 

ամէն ինթ ՝.

Հեղինա կը չի վարանիր նաեւ իր 

գրքին միջոցաւ յայտարարելու թէ Հ.Ա- 

րեւմտեան քաղաքակրթութիւնը արդիա- 

Աչէ ս էլը ղտնո լի իր ամ երիկեան ՀՀ, փու֊ 

թին մէջ՝ եւ անոր ե ր ա ժշտ ո լ թիւն ր 

այլեւս ամ երիկեան երաժշտութիւնն 

է՝՝՝։ Արմսթ-րօնկի եւ էլլիՍկթընի ճա-
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գործերը շատ աւելի ե ր ա J-չտ ա կան

Ստեղծագործական տաղանդ կը պարոլ- 

նակեն քան 19ՃՕ£3> ի վեր հ ր ա սլա ր ակ

հ անո ւած բո լո ր երա<ք՜չտական Զլուրջ» 

կոչուած գործերը^ • Ուրիշ տեղ մը ան 

կը գրկ նաե-լ. հ-Լուրջ երաժշտութիւնը 

այլեւս զետեղուած կ թանգարաններուն 

մ կջ մ իա յնյ> ել կ ամ' ՀՀարդիական երգա

հանները երաժշտութեան հանդկպ այն- 

պկս մը վերա բերս ւե ղան որ իբր թկ մե

ղեդիական ազնիւ գծին դո րծածո Լթլ'լ- 

նը այլեւս իր հեղինակին ամօթ բերող 

բան մը ըլլար'»'.

ՓլԷզընթսի զ-ր^ին մէջ տ ա ր ա ծ ո ւ ա ծ 

ս՚յո անհ ե թե թո ւթ ի ւնն ե ր ը առիթը կո ւ- 

տան մեզի ընդհանուր համառօտ ակ

նարկ մը նետելու Ամերիկայի ե րաժըշ- 

տ ա կան կեանքին վրա յ :

Ե թկ նկատի առնենք նա իւ ամերիկացի 

ե րդա հ անն ե ր ո լն սլա րադան , պիտի տես

նենք որ (իթ. դարկն առաջ ապրող սե

րունդները ոչ մկկ անուն թողած են 

արուեստի այդ մարզին մկջ՝. Ա իա լն 

ժողովրդական ֆօ լքլո ր ի տեսակկտկն 

կարելէ է յիչել կ արդ մը անուններ ո- 

րոնք արդկն ենթակայ A՜?/ եղած օտար 

հոսանքներու եւ կամ աւելի տեղացի 

կարմրամորթ հնդիկներու ֆօլքլորին'.

Մի ա յն ներկ այ գարուն քսանական 

թուականներուն կ որ կարդ մը անուն

ներ կը սկսին երեւիլ ամ երիկեան երա- 

ժըշտական կեանքի հորիզոնին վրայ՝ ո- 

րոնցմէ աչքի զարնողներուն դր ե թ կ բո- 

ԼորԸ Ըէ՚ենց ուսումը ստացած են Փա

րիզի մկջ եւ մեծ մասամբ աշակերտնե

րը' ՛Լ, ատ իա Պուլանժկի՝.

Պշալով երաժշ տ ո ւթե ան , ան տա

րա կոյս այդ ճիւղը մեծ համեմատու

թիւն մը պիտի ստանար առաջին օրկն 

իսկ Ամ եր ի կայ ի մկջ՝ տ րո ւած ԸԱ_աԼով 

անոր դլխալո ր ա բա ր պարային ընո յ թ ը :

Լ'ւ սակայն՝ վերջերս անոր վերադըր- 

ոլած սէնֆօնիք արժկքի հարցը խիստ 

չափազանց ուած համեմատութիւն մը 

ստացաւ՝ տրուած ԸԼԼս,Էով " Ր անոր 

բուն արժկքը սահմանափա կո ւած կ 

կշռոյթին ել huipifofijlf կարգ մը սահ

մանափակ թիլով բանա ձելերոլ մկջ՝. 

Գրականութեան մկջ՝ նոյնիսկ ընդունե

լով սկնֆօնիք երաժշտութեան

բերած նոր տարրերը՝ անոնք իբր հա

մեմ միայն կրցան ծառայել մինչեւ 

այժմ եւ ոչ թկ իբրեւ հիւթեղ տարր :

Գկպի Մ իացեա լ ՛Լ ահ ան գները գաղ

թող եւրոպաց ի ա կանա ւո ր երաժիշտնե

րը մեծագոյն գերը կատարեցին ա մե

րի կեան երաժշտական դպրոցին կազմու

թեան մկջ՝. Ա թրավինսքի ՝ Պ կ լա Պսւր- 

թօք՝ Շկօնպկրկ՝ Աարթինոն՝ Հինտը- 

միթ՝ Աահմանինօֆ՝ Հօնկկըր՝ 'ք1րկ- 

նկք՝ եւ այլ մեծ երգահաններ՝ յետոյ 

Ո՚օսքանինի՝ Պրունօ Վրսլթըր՝ Աիթրօ- 

•րուլօս ՝ Աթոքովսկի ՝ եւ դեռ կարգ մր 

ո է. րի շներ ու անունները կը տիրեն ամե- 

ր ի կեան երաժշտական սլատմ ո լթեան

մկջ եւ առանց անոնց կատարած դաս

տիարակչական մեծ դերին՝ հաւանաբա ր 

դեռ այնքան շուտ Հ_սւիէՈի հասնկր եր

գահաններս ւ սակաւաթիւ խումբ մը՝ 

որոնց անունները հազոլադկպ կերպով 

կ՚երեւին մեծ ն ո ւա դա հ ան դկ սնե ր ո ւ յա յ- 

տադրերուն վր ա յ :

Այսուհանդերձ ամկն տարակոյսկ վեր 

կ որ այնտեղի երաժշտական շա րժում ը 

մեծ կենսունակութ իւն մը ցոյց կուտայ 

միշտ՝ իր բազմաթիւ սկնֆօնիք նուա

գախումբերով՝ երաժշտանոցներով՝ մե

րոնք կը վայելեն նաեւ ամկնկն լա յն 

նիւթական առաւե լո ւթ իւննե ր ը :

՛Նկատելի կ որ նոյնիսկ ամերիկեան 

մեծ ն ո ւա դա խ ո ւմ բերոլ մէջ լաւագոյն
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մ ին առնելու վրա J 

յ[' ՛է էջ, սակայն 

մաոոեն մեՉ ռեռ

նո ւագած Ո ւն ե ր ը (էնսթթիւմսւնթ-իսթ ) գը- 

րեթէ առանց բացառութեան Ե ւր ո ոլաց քէ

ներ են։ Լաւագոյն ուժերը ամ երիկեան 

տոլարին հրապոյրէն ազգուած մեկնած 

են գէպի հոն կամովին եւ կամ նոյնիսկ 

ընտրովի կերպով հրաւիրուած են մեծ 

նուադաքսում րերու կո ղմէ !

Այդպէս, օրինակի համար, լարաւոր 

գործիչներու (ջութակ՝ թաւջութակ եւ. 

ս.յլն) հ ամար անոն չ կը ն ա քս ըն ա ր ե՜ն 

Աւստ րիաց ի արուեստագէտները՝ ['"^է 

շունչով նուագուող փայտէ նուագա

րաններուն համար (օպուա ՝ չլարինէթ՝ 

սլաս օն ել այլն} կը նաքսընտրոլին 

Ֆրանսացիները։ ֆերմանները կը հայ

թայթեն պղնձեայ շնչական գործիչ ն ը- 

ւաղո գներ ը î
Այսսլէս՝ լաւագոյն եւրոպական ու- 

մերուն ընտրովի կերպով մասնակցու

թիւնը ամ երիկեան նուագախումբերուն 

ապահոված է միշտ որակի բարձր աս

տիճան մը։

Այս տեսակէտէն թէեւ՝ ն ո ւագաքսո ւմ- 

բերոլ ներչին կեանչին վերաբերեալ 

անհրաժեշտ Հաւանգո ւթ ի ւն՚ֆ մը մար- 

է ար գէն Ամերիկա- 

ս տ ե ղծ ա դո ր ծա կ ան 

հ ա ւան ա բա ր երկ ար

շրջան մը միայն պիտի կարենայ հաս- 

ցընել զիրենչ եւրոպական երաժշտական

ստեղծագործական մակարդակին։

կայ սակայն գէմչ մը որ արմանի է

յի շատա կո լթեան ՝ անուն մը որ իր եր

կրին մէջ ալ իր մահէն շատ աւելի 

վերջ գտաւ իր արմանի տեղը' Աարլս 

Այվս ։ էքրդահան մը բարձրորակ արժա- 

ն իչներ ով՝ որուն C'poRf opUl» անուն հե

ղինակութիւնը՝ Աօնաթ մը՝ առաջին 

անգամ ԸԼԼաԼով 1939/»^ հրապարակաւ 

նուագուեցալ՝ այսինչն իր մահէն 25 
տարի վերջը միայն։

Առայժմ Հէարլս Այվս Ամերիկայի ե- 

րաժշտական շարժումին մէջ իբրեւ ստեղ

ծադրէ րծո ղ ինչն ատիպ արուեստագէտ' 

միակ աչչառու հեղինակութիւնը կարե֊ 

լի է ն կա տ ե լ :

րսկ այսպիսի պայմաններու մէջ Փլե- 

ղէնթսի անտեղի յար ձա կո ւմն ե ր ը' տիրող 

երաշտութեան մը մէկ արտայայտութիւ

նը միայն կրնան ըլլար

Կ ա յ նաեւ ուրիշ անուն մը՝ Ալան 

3 ովհսւննէս. որուն տակաւ առ տակաւ 

ճանաչումը երաժշտական աշքսարհին 

՛է է ջ ՛էրն i որ էր երկը կ՚՚՚ր-

ճակենցաղ հ րաքսաղութիւն մը չէ։

1քը յուսանչ ՀԱնգաստւսն^ի յառաջիկայ 

հատորներէն մէկուն մէջ ուսումնասիրել

Ւր ղորէրը-. Գ- Ք-

ԼԻՏԻԱ ԿԱՐԻՆ անցեալ նոյեմբերին 

տուաւ երաժ՛շտական երեկոյ մը՝ աջակ- 

g ո ւթեամր Լիւ֊չ֊ԱնտրԷ Մ ա ր ս է մ՛ ' "1'

ֆ ր ան ս ա կ ան ե ր աժ շա ա կան շ ր ջ անա կն ե - 

րուն մէջ հեէոաչրչրոլթիւն առաջ բե

րաւ իր ինչնատիպ յայտագրով։

Այս հին կրօնական երդերու ամբողջ

շարչը ս կա ւառաժլի վրայ (մ|ւ£թՈս|ւյ J Ո'ն )

հ րա սլա ր ա կ հանեց վերջերս'.՝ «Ֆ1. սա ի-

վաթ} ֆրանսական րն կե ր ո ւթ ի ւնը :
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ՆՈԻւ1%11^ՍւՆԴէՍՆեՐ
ՕՆՆԻԿ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

ՀԱին գա ս տ ան՚ֆ ի վերջին հատորին էոյս 

տեսնե՛լէն ի վեր Փարիզի մ է ջ հայ սէն. 

ֆոնիք երաժշտական շարժումը ուղղակի 

կերպով հետաքրքրող իբր կարեւոր երե

ւոյթ, կարելի է ար ձանագրել երգահան 

()• Պէրպէրեանի անձնական հեղինակու

թիւներուն ն ո լիր ուած նուագահանդէ

սը ղոր վարեր Հ եղինա կըանձ ա մ բ' Լա մ ո լ_ 

րէօյի ն ո լ՜ա դա իւ ո ւմ բո ւթ Սալ Իավոյի

մ էշ.

Իբր նոր ստեղծագործութիւն' ()ննիկ 

Պէրպէրեան այս անդամ կուտար իր Հին

գերորդ Համանուագը ղոր կոչած է հե

ղինակը «Հայրենիք^ անունով :

Առաջին անգամ չէ որ երգահանը իր 

յղացումներուն ներշնչումը կր ստանար 

ազգային բնոյթ կրող նիւթերէ î Ասկէ 

առաջ ան տուաւ ^Հայկական Համ անո լ_ 

Ղ՚^Ը «Հայկական Պատարագիչը, հ,Լուսա_ 

ւո րիչ»Ը՝ թնՀպէս նաեւ Հեաբեկի» խո- 

ր իմաստ գործը ։

Իր նոր համանուագը «Հա յրեն ի քիչը ե- 

րծք բաժանումներէ բաղկացած սէնֆօնիք 

երկ մ րն է յ

Առաջին բաժինը ոգեկոչումն է հալ 

սլատմական փառաւո ր անցեալին, Ոսկե, 

գարու, Ա եսր ո պներ ո ւ, *Լ,ա րե կա g ինե ր ո ւ 

հա յրեն ի րին :

Ե րկբսրգը նոյնպէս ոգեկոչումն է մեծ 

եղեռնին, որ փորձեց իր հիմ եր էն խախ- 

տել դարաւոր հայ ժառանգութիւնը,

Իսկ վերջին, երրորդ մասին մէջ հայ

րենիքի արգի վերածնունդն է որ կր 

սլա տ կե ր ա ցն է ե ր դա հ ան ը :

«Հայրենիքիչի սէնֆօն իք կառոլցուածքը 

թ-Էմսւթ-իք է անշուշտ, եւ ֆօրմ/, տեսա

կէտէն հետեւաբար կերտուած է իր նա

խասիրած ֆօթւք fH-UfldF/» ձեւով ղոր եր

գահանը կիր արկած է ցարդ գրեթէ իր

բո լոր սէնֆօնիր 'գո րծե ր ո ւն î
0՝ Պէրպէրեանի յղացումները ամէն

անգամ նոր պրսլտ ումներ ո լ պտուղն են, 

օրինակ կշռութային ձեւեր ու բազմաձայն 

հ իւսո լածրի կամ մօ՚ԱՆերո լ իր ընտրու

թեան տեսա կէտ էն, եւայլն յ Իր լեզուն 

առհասարակ ընգունուտծ ա՛չ մէկ ձեւի 

տառացիօրէն կը հպատակի կամ կը կառ

չիլ Արտայայտութեան մ իջոցներու աե. 

սակէ ut էն հետեւաբար իր գործը համ աղ. 

բութիւնն է ղաս ա կան էն մ ին չեւ արդիա

կան ձեւերու, որոնց մէջ կ^առաջնորգուի 

ան նաեւ գեղագիտական զգայուն դատ ո. 

ղոլթենէ մը եւ կ^օդտադործէ այս կամ 

այն մ իջո ցնե ր ր :

Պարզ հետեւորդ մը չէ ան ուրեմն 

ստեղծագործութեան մէջ, այլ առա լե լա. 

պէս կը ձգտի շարունակել, կամ աւելի 

ճիշդ' գործի ՚լը ձեռնա ր կէ մեկնելով 

հոնկէ ուր հասած է ար ո լեստ ը արդէն 

ուր իշթ/երու ձեռքով։ Այդ- կը նշանակէ 

հետեւաբար թէ Q. Պէրպէրեան ձեռնա. 

հաս ոգիով մը սերտ կապեր պահելով 

հանդերձ' երաժշտա կան արուեստ ին մէջ 

արդիապէս արադ թափով մր տեղի ու

նեցող յեղաշրջումներու հոլովոյթին 

հետ, դիտէ սակայն ըլլալ նաեւ անկաթ։

Արուեստագէտ ի այս առաքինութիւնը, 

այսինքն անկախ ոգին, միայն կարելիու

թիւնը կուտայ իրեն, զինքը շրջապատ ող 

հոսանքներուն մ էջէն իր անհատ ականոլ. 

թեան ճամբայ մը բանալու համար' առ. 

նել ինքնաբուխ յանդուգն քայլեր։ Իսկ 

յանդուգն քայլեր՝ կը նշանակէ հետե

ւաբար ստեղծագո րծե լ ներքին թելաղ- 

րոլթիւններոլ միայն հսլատակելով, ա. 

ռանց հասարակութեան ճաշակի մակարԼ 

դակին վրայ մնալու։

Այս նկատումներով միայն կարԻլի է
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մօտենալ 0' Պէրպէրեանի արուեստին, 

առանց կանդ առնելու անսու]որ նկաւո- 

ՈԼէսծ երելս յթնևրո., առջեւ, եթէ եր բեր 

է' յայտ կուդան անոնք իր յղացումնե

րուն մէջէն՝ եւ ընղուն ի լ իր ե ր կր իբր 

անկեղծ արտայայտութիւն մը՝.

Պէրպէրեանի գործերը մ ի չտ նոր քա ր 

մը մթաւելցնեն հայ սէնֆօնիք երամչտ. 

ութեան կառուցման գործին՝.

❖

ՕՀԱՆ ՏՈԻՐԵԱՆ

‘Լեկտվար Օհան Տուր եան Յունուարի 

‘քերջը հրաւէր ստացած էր Հարլէմի մէջ 

հ իւսիսա յին Հո լատայի Sf իլար\մօնի ը 

նուադախում րին ն ո ւաղ\ահտնդէ սն ե ր էն 

մին վար ելո ւ i

Այ"՝ տոթ իւ իր մասին Հոլանտական 

թե բթեր ուն մէջ երեւցած գրո ւթիւննե- 

րը մեղի թելադրեցին կարգ մը իա րհ րդա- 

ծութիւններ î
ՍՀնյոնց մէջ արտայայտուած բանի մը 

կարծիքներ արմանի են մասնաւոր ու. 

չադր ո ւթեան , կարծիքներ ' որոնք էնթէր_ 

բրէթասիօն^ տեսակէտէն ունին մեծ 

ն չանա կութ իւն մը։

նուագահանդէսին յայտագրին համար 

ընգունուած են երեք սէնֆօնիք կտոր

ներ' հ,Տօն մ*ուան^>ի նախերգանքը (Ա օ- 

ցարթ)՝ Հքո^ւպըրթի համբաւաւոր ՀԱ- 

նաւարտ^ սէնֆօն ին եւ նոր դպրոցէն ալ 

Ա/"/է ռ P ուսէ լի Չորրորդ I]էնֆօնին •

Այս դործերուն մ եկնա ր կո ւթեան մա. 

սին են արտայայտուած Հո լանտայի 

քննադատներ ը} որոնք մ իահամ ուռ կեր

պով Տ ուր եան ի անձին մէջ կը գտնեն ըն

տիր ղեկավար մ ը1 մեծ երամիչտ մը։

Անոնցմէ մ ին, Ամսթըրտամ ի «Հէթ- 

ՓիՒյԷ՜ Ֆօլք»^ մէջ «< անճար եղ վս/րիչ 

Օհան Տուրեան^> վերնագրին տակ կը դրէ

րով օժտուած արուեստագէտ ւքըն է: ԱՍ 

քաջութիւնը ունի մանաւանդ ուրիշնե

րու գեղագիտական ըմթոնումները բաժ
նելու» :

Եւ ատոր ի րր օրինակ կուտայ Հքու. 

•դըրթի ՀԱնաւարտեր y որուն «մեկնար_ 

կոլթիւնը նոր լոյս մը սվւււեց այնքան 

ծանօթ- այդ երկին վրայ», կը դրէ քննա

դատը։ Իր կարծիքը P ուսէ լի Չորրորդ 

Սէնֆօն ի ին մ tu սին նոյնքան գնահատա

կան է y «խիստ շեշտուած անհատակա. 

նութիւն ւքը անկասկած ապահովեց այդ 

մեկնարկութեան յաջոդութ-իւնը» : Ի վեր 

կը հանենք նաեւ իր վարելու կերպը y 

«վերապահ եւ ժուժկալ իր շարժումնե. 

րուն մէջ, որուն շնորհիւ ան ձեոք կը 

բերէ շատ աւելի, դրական արդիւնք մը, 

քան կարգ մը ուրիշ վարիչներ», ինչպէս 

նաեւ կը դրէ' «իր հպոտին ներք եւ նուա

գախումբը ի յայտ բերաւ որակի գերա

զանցութիւն մը. որ դրոշմուած պիտի 

մնայ միշտ մեր յիշողութեան մէջ»:
❖❖ ❖

Ուրիչ թերթ մ ը> Լահէյի «Հէթ Նիւգ 

վան տէն Թակ» նոյնպէս կր չեչտէ Տուր- 

եանի անհատականութիւնը և կը ծանրա

նա յ մասնաւորաբար P ո լսէլի ս էնֆոնիին 

մ եկնա ր կո ւթեան վրայ, Գէ*?* Ln‘l? զհա
րուստ հակադրութիւններով կատարեալ 

հաւասարակշոութիւն մը պահանջող այդ 

երկը Տուրեան տուաւ շլացուցիչ լոյսի 

մը տակ» :

Իսկ «Հարլէմս Թակըպլատ»// քննադա

տը' քիօզ Տը 'Ոլէրքէ որ մեծ հեղինակու. 

թիւն ունեցող քննադատ մ րն է Հոլան, 

տակտն երամչտական կեանքին մէջ} եր

կար դրութեան մը մէջ ի վեր կր հանէ 

Տ ոլրեանի արմանիքը^ Ըս^ԼՈէՍ «պէաք

'մասնաւորաբար հետեւեալ նչանակալից է լ^ՕւրՈ՚ւՌխլ Տուրեանի երաժշտի սւնձ-

tnողերը. «Տուրեան մասնւսւոր տուրքեր նաւորութենէն կը ցոլանայ թելադրական
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անուրանալի ոյժ մը: Այգ երեկոյ մենք 

կարծեցինք լսել հիմնովին, վերակազմը, 

ւած նուագախումթ մը, այնքան հեղինա. 

կաւոր է իր վարելու կերպը եւ հալա, 

գատ իր երաժիշտի արժանիքը: Յս^սալից 

ենք որ իր այս փայլուն ելոյթը իրեն 

դիւրութիւն պիտի տայ մեր երկրին մէջ 

անցնելու նաեւ ուրիշ կարեւոր նուա- 

գախումթերու գլուխը: » Խթլ «Տօն 

(ի ո լանք} ի մասին կը յայտն է չատ նպաս

տաւոր կարծիր մը՛ «այգ մեկնարկոլ. 

թիւնը արժանի է իրր պսակում ծաոա. 

յելու «էքոցարթի Տարի»խն Աւլապայի 

մէջ;, որ կ'աւարտէր երկու օր ւսոաջ 

միայն:»

Շոլպըրթի «ԱՀ/աւարտ Ա էնֆ սնիքին 

մասին կը գրէ դարձեալ^ «Տեսանք Ոթ 

այնքան հարուստ կերպով կը փթթի 

այգ զմայլելի երկին րո մանթի f տարրը, 
անոր մէջ, կրնայ գեո ուրիշ անակնկալ 

կարելիութիւններ լքատուցանել երաժիշ

տի մը, երթ իր մօտեցումը անոր տեղի 

կ՚ունենայ սովորականէն տարթեր ստեղ

ծ՜ագործական նոր ոգիով մը :

Ոուսէլի Զոբրորդին մասին «Հոյակապ 

մեկնար կո ւթիւն^ բացատրութիւնը կը 

գործածէ եւ այդ իրիկուան նուագահան

դէսը կ'ընդունի իբր մնայուն ար J-կր մը։

Ամսթըբւոամ ի Ալկէմենէ Հանտըլո. 

պլաաք այղ էրիկ ուան նո լադահանդէ ս ը 

նոյնպէս «սովորականէն դուրսը բան մը 

կ՚որակէ, ինչպէս նաեւ Տ ուրեանի երե

ւումը անա1լնկալ մը կը նկատէ յ

Այս թերթն ալ կը չեշտ է նոյն-

սլկս- «Ապշեցուցիչ երեւոյթ մըն էր 

տեսնել թէ ՀՀ սւր եան ի՚նչպէս ամ բող^ 

վւարթիսիոնշ, ունէր իր մարին մէչ՝ եւ 

ևը ,Լարէր յիշողութեամբ միայն։ Ոչ մէկ 

վարանում նչանատ ո ւո ւթեան մէչ՝ ոչ ալ 

ոեւէ անկա յուևոլթեան նշոյլ ցոյղ կու 

տար ան՝ րան մը' որ այդպիսի պարա

գաներուն շատ դիլրութեամբ կրնայ սլա.

տահիլ։^ Տօն փոլանի եւ Անաւարտի 

մ ևկնարկութեան մէչ նոյնպէս կը զանէ 

«մեծ ոլ տպաւորիչ հրապոյր մը»։

Կայ նաեւ Ոոթըրտամի Նիէօվէ Pn- 
թըրտամշէ *ք՝օրանթ/, նման կա րե ւո ր 

աււօրեայ թեր թ1ի մը րեն ագատ ո ւթ ի լն- 

ները՝ որոնր նոյնպէս խիստ յատկանշա

կան են։ Ան կը դրէ՝ «Երիտասարդ հայ 

վարի>Ը Տուրեան տուաւ ապացոյցը թէ 
նուագախումթ մը վարելու արուեստը 

միմիայն թեքնիքի հարց մը չէ, այլ 

պէտք է նաեւ այլապէս նպոտի վարպետ 

մը ըլլալ: Ան ամթողջ յայտագիրը վա. 

րեց յիշողութեամթ միայն, օժտելով k- 
րաքանչիւր երկ անհատական մհկնարկու- 

թեան մը դրոշմով, ինչ որ նշմարիտ հ. 

րաժիշտի ոգիին մէկ արտայայտութիւնն 

է ».

Ոնչ որ ՛ամ էն շատ ,սչր կը զարնէ 

Տուր եան ի արուեստին մասին արտայայ

տուած միտրերուն մէչ՝ բոլորովին tu- 

զատ եւ անվերապահ ոգին է որով հո- 

լանտական թեր թերու րեն ա դա ան ե ր ը կը 

վեր լո լծեն զանազան սենֆոնիր դոբծե. 

րոլ մեկնարկութիւեը հայ արուեստագէ

տին կողմ է։ վկա յո լթ իւննե ր մանաւանդ 

այնպիսի աղբիլրներէ որոնց համար 

քսնդրոյ առարկայ արուեստագէտը այդ 

Լրչանակին բոլորովին անծանօթ' մի

միայն ղեկավարի իր ճսլոտին վստահե

լով կը ներկայանայ նո ւադա խ ո ւմ բի մր 

ԳԼոլՒը անակնկալ կերպով ու կը պար. 

տադրէ ղանոնր արտայայտուիլ իր ար

ուեստին մասին։

Ինչպէս կարելի է եզրակացնել՝ երբ 

այդպիս ի պերճախօս բովանդակութիւն 

մը ունեցող վկա յո ւթի ւննե ր կուդան դե

ղագիտական գերադաս մակարդակի մր 

պատկանող երամչտական դործերու մեկ

նա ր կո ւթեան առթիւ ար ման իր մը նուի, 

րադո բծելու այս ձեւով՝ ղանոնր մեկնե

լու ոեւէ փորձ կ՚ըլլայ աւելորդ։
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կոն տոնի Ֆիլհարմոնիա ս\էնֆոնիր 

նո լա դախ ո ւմբին առաջին ջութակահար 

քքանուկ թարիրեան անցեալ տարւոյ վեր

ջաւորութեան Եւըոպայի ^լաԸԳ P 'tPL~

խալոր րաղարներուն մկջ կատարեց չըր՜ 

ջա սլա ո յա մը եւ տուաւ ^եկտ • 4^//-»
Փարիզի մկջ դահլիճային երաժշտու - 

թե ան նուի րուած երեկոյթ մը իր ]>րիօ. 

յով, բաղկացած Տէնիս Պրայընկ fo|l- 
նիսթ) եւ դաշնակահար 'թրովսընկ։

Ա • թա ր իրեան արուեստագէտի բարձ

րորակ տուրրերով օժտուած ջութաժլի 

վարպետ' ինչպկս ապացուց ան իր Պ ուիւ ի 

Փսւթթ-իթային մեկնարկս ւթ ի ւն ո վ գլխա

ւորաբար, ոչ միայն Անդ լիոյ մայրարա. 

ղաչին երաժ՜շտական շրջանա կնե ր ո ւն մկջ 

ս իր ո ւած ու դնահ ատ ո լած դկմչ մըն կ, 

այլ եւ հոն իր յաճախակի ելոյթներով 

դ^-րիշ ականաւոր երաժ՜իշտներու հետ, 

ինչպկս օրինակ էտ վին Ֆիշըր ելայլն, 

տեղւոյն երաժ՜շտական կեանքին մկջ նաև 

տեսակ մը սւնիմաւթ-էօթ^ ղեր կ ապահո

ված իրեն համար։

Արդիական դպրոցին պատկանող հեղի

նակներէն Էկն օչս Պկրրըլի կողմկ ջու

թակի, ՜£օո֊ի եւ դաշնակի համար հեղի

նակած թ-թիօն իր ինքնատիպօրկն ճոխ 

պարունակութիւնով յայտ աղբ ին կարևոր 

կտորներէն մին կր որ այդ երեկոյ այդ 

երեր ճարտար ձեռքերս ւն մկջ եղաւ ըն

տիր մեկնարկութիւն մը։

Ա • թարիրեան մին կ այն հայ արուես

տագէտներէն որոնչ ցեղային արժանիք

ներու ժառանգութեան պահպանումի ն ը. 

կտտմամբ կը ներշնչեն կատարեալ ապա

հովութիւն մը։

★

ԱՐԹՈՒՐՕ ԹՈՍՔԱՆՒՆՒ

(Հունվար 10/fXf հի՛- Եորրի մէջ մահա

ցաւ թօ սչան ին ի , նուադաքսում բի հան

ճարեղ վարիչը-, որ թէ իր ճպոտին հ ը- 

մայչով եւ թկ' ոչ նուազ իր արտակարգ 

նկարագրին համար դարած կր արդէն 

առասպելական դկմր մը։

՝0'նած էր Իտալիա, թառմայի մկջ եւ 

յաճաքսած տեղւոյն երաժշտանոց ը իբրեւ 

թ ա ւջո ւթա կա հ ա ր : քյ լ այդ պաշտօնով 

կ՛ընկերանար ան օր մը իտալական թփէ- 

րայի թումբի մը դէպի հա րա Լա յին Ամե

րիկա։ Հոն կ որ օր մը անակնկալ դէպրի 

մը բերումով կը վ իճակէ ր իրեն ձեռր 

առնել ճսլոտը եւ վարել HjUlUl օւիերան, 

առանց րԱ11Լթխւիօն/ր ծայրկ ի ծայր կա

տարեալ յաջողութեամբ մը։ Այդ օրէն 

սկսեալ իր ապտզը պիտի բարձրանար 

եւ իրեն պիտի վիճակէր վարել նաեւ 

ա շքսա րհ լաւագոյն ն ո լադա քս ո ւմ րե ր ը լա

ւագոյն պայմաններու մկջ՝.

ինչպէս անակնկալ եւ զարմ անք պատ

ճառող պայմաններու մէ$_ ^P յայտնը- 

լած իր մեծ արժէքը երբ ան 19 տարե

կանին ձեռր կ՚առնէր ճսլոտը, նոյնպէս 

անակնկալ ել զգայացունց կերպով կը 

վերջտցնկր իր ասպարազը 70 տարի յե

տոյ, 89 տարեկանին, ‘թսսւնէկի Հօլ// մկջ 

'Լակնկրեան նուագը վարած մ իջոց ին, 

երբ դարձեալ ճպոտը ձեռրը, իր ուժերը 

կը ԱՀ^ն Գին# յանկարծ ղեկավարութեան 

ռան տակ յանկարծ նուագածութեան 

պահուն ։ նուագախումբը կը շարունա

կէ առանց անոր եւ վերջաւորութեան 

թօսրանինի կը մեկնի բեմէն դլքսահակ 

առանց ո ւտադրո ւթիւն դարձնելու սրա

հին խանդավառ ցոյցերուն։

թօսրանինի հազո լադիւտ արուեստա - 

դէտ' ապրեցաւ նաեւ արուեստ աղէտ ի 

հազուագիւտ կեանք մը։
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Պ՝րքի ձեւաւորման արուեստը հայկա

կան մշակոյթի սլատմ ո լթեան մկջ յայտ

նի կ մանրանկարչութեան այնպիսի ան

զուգական նմոյչներով՝ որոնց կարող են 

նաքսանձել ևրոպական քաղաքակիրթ մո

զովս ւրղնե ր ը։ /Բազմադարեան հնութիւն 

ունեցող մագաղաթների խունացած կ ջե _ 

րում սլա հ սլան ո ւած մեծաքանակ մանրա

նկարներն իրենց դեզան կար չո լթեա մ բ

մեծ արմկք ներկայացնելով՝ վկայում են 

հայ մոզովրդի քազաքա կր թո լթեան վե- 

նր ա դեզա ր ո ւեստա կան փարթամ

ծաղկման մասին անց Լալում :

Լիեզ հասած մանրանկարները բաղում 

ո ւս ո ւմն ա ս ի ր ո ւթիւնն ե ր ի անս սլա ռ նիւթ 

են տուել գիտնականներին եւ արուես- 

տագկտներին : Մ ա սնա լո րապկ ս հայ նը. 

կարիքները՝ սկսած վարգգկս Ա ո ւր կն- 

եանից մինչեւ մա մ անա կա կիցն եր ը յա- 

ճախակի զբաղոլել են մեր ձեռագիր 

մ ան բան կա բներ ի ո ւսո ւմն ա ս ի ր ո ւթեա մ ր , 

հարստացնելով իրենց ստեղծագո րծո t. - 
թիւնները հայկական հին գեղանկարչու- 

թեան արուեստի տարր ով’. փամանակա- 

կիքք Հայ ա ր ո ւեստագկտնե ր ի մկջ այդ 

ոլղզոլթեամբ աշխատողների թիլը թկ֊ 

պկտ փոքր կ՝ բայց այդպիսիք մեծ 

[սանգավառներ են : Ընդ որում ոչ ամեն- 

մին կ յաջողւում առաջին հայեացքից 

համեստ թո ւա ցող այգ արուեստը հաս

ցնել իւր հմայքի բարձրութեան : Աւա

գագոյն ը հայ արգի նկարիչներից՝ որ

ղերազտնցօրկն տիրապետում կ գրքի ձե- 

ւաւորման արուեստին՝ որ հմտօրկն եւ 

[սոր գիտակցութեամբ օղտւում կ հայ

կական հին մանրանկարչութեան հա 

բուստ աւանգութիւնից եւ այն կիրա

ռում իր ստ ե զծագո րծո ւթ իլննե րում ՝ բո- 

լիովէն նոր մեթոտով՝ գրաւիչ ձեւե- 

րով՝ այմմ կակտնութեանը հարազատ 

մնալով՝ դա մողովրդական նկարիչ {քա

կոր կոջոյեանն կ:

8 անձին {քակոր Բյ„ջՈյեանի՝ մենք ու

նենք մի առաջնակարգ նկարիչ' օմտուած 

ստեղծագո բծողի բարձր տ ա ղան գո վ՝ ար - 

ուեստագկտին արմ՛անի քվայելչոլ-

թեամբ՝ հարուստ երեւակայութեամբ ՝ 

վառ արտա յա յտչա կանո ւթեամ բ՝ գունեղ 

խառնուածքով՝ հիանալի ճա չակով ել 

սրանց միացրած' նկարչի երկարամեայ 

փո րձառութեամ բ ու կատարելութեան 

հասած վարպետութեամբ։ Այս բարե - 

մասնութիւնների առկա յո ւթիւն ը իրա - 

ւունք կ տալիս մեզ պարծենալու՝ որ 

ունենք նման վարպետ մեր շարքերում t

Գրքի ձեւաւորման արուեստ ը եզակի 

զբաղմունք չկ մեր յարգելի արուեստս!, 

գկտի համար-, *քյա զբազլում կ նաեւ 

գրաֆիկայի այլ տեսակներով՝ ինչպկս 

եւ գո ւնան կա րչո ւթեամ բ*. Աակայն իմ 

նպատակն կ այս յոդուածում սահմա- 

նափակուել կոջոյեանի ստեղծագործու

թեան միայն մի ճիւզոէթ “1ատ^*
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րազարգման մի մեծ նուաճումով՝ այն 

է Սա յաթ Նո վայ ի Հ.եյազերի ժողովածուի

պատկերազարդումներով յ

9*/»^/* արտաքինը վերին աստիճանի 

համեստ է՝ հասարակդ Ա իա դոյն հարթ 

մակերեսը պսակլոլմ կ ղմ րուիստ ի կա

նաչով դրուած երկու բասով' Սա յաթ 

]քովա : ՚եկտրիչը շի ձգտել շքեղ նկա

րազարդումների օդն ո ւթե ան ը դիմել' ու

շադրութիւն հրաւիրելու համար գրքի 

արտաքինին, քս,ջ գիտենալով՝ որ Ս ա- 

յաթ ՝Լ, ո վայ ի անունը վայելում կ ան

հրամեշտ չափով մ ո ղո վյր դա կան ութ իւն , 

էյրսլկսղի դիրքն ա րմանանա յ ը!ւ թ ե ր g ո զիւ 

ուշադրոլթեանը : Մինչդես գրքի ներքին 

ձեւաւորումը հասնում կ շքեղութեան 

դա դա թն ա կկ տ ին :

Ահա ասաինա թե ր թը» ղմ ր ուխտի կա

նաչ ֆոնի վրայ վկտվկտացող արծաթա- 

Հդոյն բազմապիսի ն ր րե ր անդն ե ր ո վ շքեղ 

ծաղրանկարներն իրենց շս ւ ր [պա ր ի մկջ 

նստած աշուղն իր սիրած քամանչայի 

դովՀն է անում • հեսւում ծաղկաստա նի

մեներդչոլհի un[սակն կ ձայնակցում ՝ 

հրապուրուած քամանչայի կերկերուն 

մեղեդիով՝, Ji ս կա կան արեւելեան մոտիվ՝.

Այ՛* ղրրէ* նկարազարդումների նախեր

գանքն կ՝ "րը գեղատեսիլ կ ո չ միայն 

ծաղիկների հեզապար ՝ ճկուն գծանկար

ներով՝ այլեւ գունային ակնախտիղ ներ. 

դա շն ա կո ւմո վ յ Այս կենսախինդ նախեր

գանքին յաջորդում կ ան ո ւանա թ ե ր թ ր ՝ 

աչքն անմիջապկս հանգստանում կ՝ դի

տողի հայեացքը հանդարտ սահում կ 

ծաղկագորգ հ իւսո ւածքներ ի վրայով՝ոլր 

խիտ ծաղկազարդերի մկջ ցրիւ եկած՝ 

ասես թէ ծաղիկների բէւ լրմ ո ւնքից ար

բեցած թոթլիկներն են ծլվըլում î Այդ 

ամկնը միմեանց հետ են շաղկասլուած 

հմուտ հասկացողութեամ բ ՝ լիովին հա

մապատասխանելով ղա ր դան կա ր չո ւթե ան 

պահանջներին է

Այս ամկնը դալվւս կ լրացնելու ոսկե*, 

ղ՛որդ եզրերով մագազաթագոյն քասան- 

կի*-նի հար իմ մակերեսը' հայերկն սե- 

պադիր գեղեցիկ մ ա կա դր ո ւթ ի ւնն ե ր ո վ : 

իկձ րոլխտի ՝ կանաչի ել ոսկեզօծ տասերի 

դո ւեա յին աւելի լաւ ն ե ր դա շն ա կո լթ ի լն 

մագաղաթի ֆոնի հետ՝ կարծում եմ՝որ 

անհնար կր ստանալ՝. Գոյնի ընտրու

թիւնը կատարուած կ մեծ ճաշակով՝ խե- 

լացիօրկն ել իմաստաւոր՝. *իա ծանրա- 

կշիո. տեսք կ տալիս ան ո ւանա թե ր թին 

եւ աւելի սլատկասելի դարձնո ւմ ղրրի՛ 

տեսքը յ

9*/»^>// ձելաւո րմ ան ամենահմայիչ կ-

ջեր ը կազմում են [սազերի մոզովածու_

ների պատկերազարդը :

Հա յ կա կան հ ին ձես աղբերի նմ անողս ւ- 

թեամր նկար ուած իսորանանման բաց

ուած քներ ում պատ կե րո ւած են երկու 

հայ գեղջկուհիներ' տօնական զգեստն ե- 

/■-ւ, ո ԼԱ ե բ ին գեղեցիկ սափ ո բներ : խա

րուն կ ՝. Մազիկների մկջ կանդնած եզնի

կը մեզմօրկն վիզը մեկնել կ ոստիկ պո _ 

կելու՝. Նկարչի մտա յղացման շե շտ ը ա- 

րեւելքն կ եղել՝. թունեղ երփներանդը 

նոյնսլկս կեն սա [սինդ դարնան տրամա

դրութիւն կ ստեղծում :

Մ իլս թե ր թիկը կեր պա ւո ր ո ւմ կ մի 

բարակիրան եւ բարձրահասակ հայու

հուդ Հեզաճկուն կանացի շարմումը՝ 

տար ածուած թելերի ի շի" ող գեղեցիկ 

մեստը՝ ձեոքի թեթեւ թաշկինակները եւ 

երկար ղլիոաշորը քմահաճօրկն ուղեկ

ցում են պարուհուն՝ աւելի ճկուն ա 

դեղեցիկ տեսք տալով նրա օրօրուն հա

սակին ։

Ստեղծագործական բացասի կ ներշնչ

ման արգասիք հանդիսացող այս գործե-
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րը կատարուած են զգացմունքի գրչով 

ու դոյներով-, Աս, հանդիսանում է գոլ֊ 

նանկարի ել գծագրութեան համագոր. 

ծ,ւ,կզութեան մի նմոյչ, որի աւանդու

թիւնը ղալիս կ մեր հին նախնիներից :

*^րրի ճաշակաւոր ձելալորումը երաշ

խիք կ ոչ միայն նկարչի արուեստ աղե

տական հմտութեան, այլ եւ նրա նոլրր

գգացոզՈւթեան եւ ստեղծաղո րե ա կան

նե ր շնչման առկայութեան :

ժողովրդական մեծ երգչի խաղերի 

հետ միասին զ հայկական արուեստի nu. 

կեհատորում' իր այս ստ եղծ ագործո ւ- 

թիւններով ամ ենապատուաւո ր տեղ է 

գրաւում նկարիչ Q ա կո ր Կոջոյեան î
Ե* Մարտիկ եան

ՇԱՐԹ

Փարիզի նկարչական կեանքին մկջ ու. 

նինք հայ արուեստագէտներ, որոնք ի_ 

րենց մեծ տա զան գութ առաջնակարգ 

ու յառաջապահ գծի վրայ են ել իրենց 

ստեղծաղո րծո ւթիլնները կր ճառագայ

թեն ամրողջ ա շխա րհ ի դեղա րուեստա. 

կան միջավայրին մէջ՝.

Ե րիտասարգ արուեստագէտներու այգ 

սերունդին նոր յառաջապահնե ր էն մ է կն 

է Շա^րթ- (Q ա ր ո ւթի ւն եան) , որ իսկական 

տաղանդով ոլ հ աղուտ գիւտ ճաշակով 

կը պարտագրէ իր արուեստը :

Փարիզի իր առաջին ցուցահանդէսը 

եւր ո սլա կան գեղարուեստ ական մամու

լին միահամուռ գնտհ ատ ո ւթե ան արմա- 

նացաւ î

ծաղր՛ական մասը իր արուեստին զ ___

որ հիմն է ամէն լուրջ նկարչո ւթեան,___

իր մօտ կը յ այտն ուի տիրական կերպով", 

յոյներու իր յղացումը եւս' հաստատ 

լրջո լթեան մը ու գիտակի g աշխատանքի 

մր հաւաստիքը կ' ընծայէ մեղ՝.

հ,Լը Փարիզիէն Լիպէրէ՚ծ թերթը խօ

սելով ՀԵրիտասարգ կա ր չո ւթեանց տա

րեկան g ո ւց ահ անգէ ս ին մասին Լորուն 

կը նախագահէ մեր տաղանդաւոր հայ

րենակիցը քիանսէմ) , կը դրէ զ ի մէջ այ. 

Լ"3'

«Շարթ- կը տիրապետէ այս հաւաքա

կան ցուցահանդէսին, որքան իր իւղա

նկար հՀողագործ^^Վ, նոյնքան իր ւքեծա

գիր գծագրութ^եամր {ՀՕ'անող Կինը)}' 

որուն անվիճելի գեղեցկութիւնը եւ գծա

գրական կատարելութիւնն ու կերպար, 

ուեստական ամ րո ղջական ո ւթ ի ւն ը կոլ_ 

տան իրեն առաջնակարգ տեղ մը այս 

ցուցահանդէսին մէջ :»

★
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ԳԱՌԶՈՒ

Եթէ արուեստ ի մէջ կ արելի է խօ

սիլ հմայքի մասին' ^առղու մեր շրջ՚ռեի 

հմայողն է։ Ան կ'այլափոխէ ինչ որ 

կը տեսնէ, առանց աղարտ ելու անոնց 

բնոյթը։ Այս տեսլապաշտը քաղգր ^ր՝“ 

ըաղնեբէ տարուած մարգոց կը բերէ՝ 

նոյնիսկ երբ նկարած 1"թը ողբերգա

կան է կամ ամայի դաշտանկար մըէ 

հանդարտեցնող ապաստաններ :

Գեղեցկութեան սրտին մէջ է ան : Գե

ղեցկութիւն մը որ զանազան դէմքերով

կը ներկայանայ մեղի, բայց միշտ նոյն 

նուրբ թելերու հ իւս ո լած քին մէջ» ան- 

չօ չափ ելի բայց ճշգրիտ, սուր^ ուր գո յ- 

ները ամ ենա րաց երանգներու զո ւդա լո

րումին յանգած են։ Գառ ղու նկարիչն է 

Ել-տը-էերտնսի ՝ վենետիկի, լքուած քա. 

գաքհերոԼ) անդորր ծովափներու» նկա. 

րիչն է էա/լներ ու եւ իրերու տեւակա

նութեան , որոնց բո լո ր ը երկու անպար- 

տելէւ ղէնք ունին»___ Գեղեց կութիւնն ու

Յոյսը։ («Le Peintre»)

★

ՌԱՄ

1956 Մայիս - Օգոստոսին, տասնեւեօթ 

երկիրներ մասնակցեցան Ամսթերտամէւ 

եւ Ա»ոթերտամէւ մէջ տեղէւ ունեցած 

ընգհանո ւր ցուցահանդէսին' նո ւէրր ուած 

Գամսլրանտ ի դո րծերուն ՝ տօնելու հա

մար անոր ծննդեան &)0ամեակը։

Եւրուդայի եւ Ամերիկայի զանազան 

թանգարաններուն մէջ ցրուած այգ գոր. 

ծերուն ամբողջութիւնը' ճշգրիտ չ՛՛՛՛ի Ը 

կուտար քիամպրանտի հանճարին, որ 

լուսարձակէր մը նման դարերէ ի վեր իր 

՛է՛՛՛՛յ լը կը սփռէ նկարչական հորիզոնին 

,/րայ :

Աշխարհ ի ամէն կողմ է արուեստագէտ, 

ներու ել գեղարուեստ՛՛! սէ րնե րու հոծ 

րազմութիւն մը գնաց ո ւիւտաւո ր ի եր

կիւղածութեամբ իր յարգանքի եւ հիաց

ման տուրքը վճարել անոր՝ որուն ստեղ.

Պ Ր Ա Ն Տ

ծագործոլթիւններէն մէկը' Լա 

ար Նու֊ի նկատոլած է արուեստ ի հրա. 

շ՛" [է՛ քներ էն մին։

(,ուազ շահեկան չէին մ իամամանակ 

Աօթէրտամէւ թանգարանին մէջ ցուցա

դրուած դծադրո ւթիւններն ու փորա- 

գ ր ո ւթիւնները^ որոնց թիւր չուրջ 300// 
կը հասնէր։ Անոնց մէջ կարելի էր գըտ. 

նել ուրուագիծերը ապագայ կտաւնե. 

բուն եւ չինական մելանով դիմաստուեր- 

ները իր տիպարներուն։ Այս ամ բողֆու- 

թիւնը կը դիւրացնէր հասկացողութիւնը 

հ "կա յա կան ստեղծագո բնութիւններուն' 

որոնց հասած էր տակաւ առ աակալ , ե~ 

րեւակայոլթեան մէջ ծնունդ առնող տե. 

"իլքներն ու երազները գրչի քանի մը 

գիծերով յանձնելով թուղթին, յետ ադա

յին կտաւներու վրայ վերածելու համար
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զանոնք հումկու եւ ամփոփ համ ագրո լ- 

թիւններու եւ հասցնելով զանոնք իրենք 

վերջնական ձեւին, տիրական ոճով՝ անսե. 

թեւեթ եւ զուսպ՝ ինքնատիպ ՝ բարբա

րոս եւ աստուածային ինչպէս կ} որա

կեն այսօր իր գործը ներկա յի մ եծա. 

զ. ո յն քննա գատներ ։

քխսմպր՚անտ Վան քնին իր ողջութեան 

չհասա լ սակայն իր այսօրուան փառքի 

գագաթնակէտ ին î
Համեստ ջաղացպանի մը զաւակ' ծը- 

նած 1604/' ատենները՝ Լէյտէնի մէջ՝ 

ան շատ կանո լիսէն կը զգայ իր մէջ՝ 

ամէն բանէ աւելի զօրաւոր արուեստի 

կանչը :

Միջակ աշակերտ' շուտով կը լքէ 

համալսարանը՝ մտնելու համար տեղա

ցի Սուանենպուրկ նկար ի չին աշխատա. 

նո9Ը* Այս վերջինը £,իացոգ եւ հետեւող 

մ'ըն էր մամանակակից իտալական նր. 

կարչոլթեան՝ որուն հոսանքը Վենետ ի- 

կէն կը հասնէր Թինթօրէթօի եւ Վէռօ- 

նէզի միջոցաւ*. Այգ շրջանին Վէռօնէզ 

եւ Պ ասանօ հ իմնագիրներն էին նկար.

չական երկու անկախ հո ս Սանքնե ր ո ւ ՝___

լուսաւոր եւ մութ։ Վէռօնէգի հետե, 

ւորգները պատմական նիւթերու սէրր 

մտցուցին հոլանտական նկարչութեան 

m- Ւ սկ Պ ասանօ ստեղծեց նիւթերու 

իրապաշտ եւ հոգեբանական ըմբռնումը։ 

քիամպրանտ իր երիտասարդութեան 

ջերմ հիացող մը եղաւ երկրորդ ուղ

ղութեան ել կրեց անոր դրոշմ ր իր բո

լոր գործուն է ո ւթեան ընթացքին •

Տեսլապաշտ' առանձնասէր ՝ իր ներ. 

■pfi աշ/սարհ ին մէջ ապաստանած՝ ոլ. 

մով իր ապրումներով՝ կրցաւ ւքոլ՜թփն 

առընթեր լՈյԱը բաշխելու արուեստր 

հասցնել իր դագաթնակ էտ ին î

Առաւելապէս դիմանկարիչ' ամէնէն

տԳեղ դիմագիծն րուն վրայ իսկ իր հան

ճարեղ վրձինով եւ անհատ լ, մը հողե- 

կան աշխարհին թափանցելու իր զօրու. 

թեամր՝ ճառագայթ ու զգացում կը 

դնէր՝ ներքին լոյսով մը դեղեց կանե- 

լով էակներն ու իրերը իրենց առօրեայ 

համեստ ել իրասլա շտ բնոյթին մէջ՝.

Մանրամասնութիւներն ու պերճանքը 

յաճախ կը զոհէր լոյսի գասաւորում ի 

ժր ['Ը ուռանձնա յատուկ ըմ բռնում ին ՝ 

ուրկէ' զօրեղ հմայքը իր ստեղծագոր

ծս ւթի ւնն եր ո ւե :

Ա1՛ չփնտռեց երբեք մամանակակից 

անուանի նկարիչներ ո լ նման արքունիքի 

պատիւներն ո լ մենա շնո րհներ ը՝ն ախ ըետ- 

իեց մոզովրդական թաղերու թշուառ, 

ու հեղ մարդոց կողքին ապրիլ եւ առա. 

ւելագոյն չափով իր ներշնչ ումը քաղեց 

Աւետարանի ընթերցումէն ՝ որուն վար

ժ՜ութիւնը մանկութենէն իսկ մաս կր 

կազմէր իր ընտանեկան աւանդո ւթիլն- 

ներուն î Ղ/Որ ljutiu կարանը անսահման 

աԳԸիլԸ ժ ըն էր նիւթի իր ստեղծադո ր- 

ծոլթեանց համար։ (Ամսթերտամի իր 

բնակարանին կից հրէական թաղին րը. 

նակիչները իբր տիպար կը ծառա յէ ին իր 

գործերոլ ն):

Ունեցաւ իր փ առքի վաղանցուկ շրջ*ս. 

նը՝ երբ գեռ պատանի' տուաւ իր լա

ւագոյն գործերէն մին' հՄ արդակէս ղ- 

մութեան գասը^ :

Վեր ելքը' բազմա թիլ յ անձնա բարու, 

թի ւննե ր ով' յաջորգեց շուտով ï իշխան, 

ներն ո լ մեծաս/ունները պատիւ համա

րեցին իրմէ կենդանագիր մը ունենալ 

եւ րն կերա կց ո ւթիլններ ուզեցին անմա

հացնել իրենց փառքը մեծածաւալ խըմ. 

բանկա բներ ով։ Ատոնցմէ ամէնէն նշա. 

նաւս րը' ՀԼա քիօնտ տը \յուիֆն' որ իր
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գլուխ .գործոցն է՝ փառ^ն է այսօր Այ“- 

թերտամի թանգարանին' առանձին սրա- 

հի մը մէջ։

Ն" յն շրջանին կորսնյոււյ իր կինը' 

Աասքիա, որուն հանդէպ պաշտամունք 

ունէր։ Անմահացուցած է զայն բազմա

թիւ- դիմանկարներով։ Ատկէ ետք այլեւս 

դմբա խտութիւնն ու թշուառութիւնք 

տիրերին կեանքին մէջ՝ առանց սակայն 

մարելու այն հրաշալի էոյսԸ *ԼՈՐ նե

րաշխարհի խո բերէն կը հանէր՝ սփռե

լով լուր[ը] պարուրելով ստեղծագոր

ծս ւթ ի ւնն ե ր ը î

՜]&րդ դարուն Ամսթերտամ վենետիկ b 

կը յաջո րդէ ր իրր արուեստ ի, գեղորի 

եւ հնութեանց կեդրոն : Գաղթավայրե

րէն հասնող Ոսկին եւ համ եմներ ը բար

գաւաճ ու ճոխ շրջան մը ստեղծած էին՝ 

աշխարհ ի ամէն կողմ է դե դա սէ բներ հոն 

ր դիմէին' իրր գանձարան արուեստ ի 

առա ր կանե ր ո ւ : Հոլան տա կան կեանքի

տնասէր ու շինարար ոգին մեծապէս կը 

նպաստէր նկարիչներ ո ւ եւ այլ արուես

տագէտներու դործերու վաճառման՝ ա- 

րեւելեան գորգերու եւ թանկա րմէ ք փը֊ 

ղոսկրներու կարգին զարդարելով տու

ներն ու պալատները։ Աամպռանտ տար

ուեցաւ այգ հոսանքէն ՝ կուտակելով իր 

Ամսթերտամ ի բնակարանին մէջ թան

կա ր մ էք առարկաներ եւ գոհարեղէններ՝ 

որոնցմով կը սիրէր պճնել իր կինը։

Այս բարգաւաճ Հ^անը վխրջ գտաւ 

Սսլանիո յ դէմ Հոլանտայի մղած երկա

րատեւ պատերազմներու հետեւանքով։

1$րգ գարու երկրորդ կիսուն Ամսթեր

տամ ի մէջ մարեցալ աստղ մը։ \քեր ու 

Դ ւանգ նկարիչ մը՝ թշուառ՝ ՛լքուած 

ու իր մամանակակիցներ էն անտեսուած ՝ 

չարչարուած մարդու իր պատեանը կր 

թողուր յաւիտենականութեան սեմին։

Աճուրդը ցրուեց իր անթիւ պաստ առ

ները պահանջատէրերու գոհացում տա

լու համար՝ որմէ յետոյ անունն անգամ 

մոռցուեցաւ՝ մինչեւ այն օրը ուր մար

դիկ ի վիճակի եղան թափանցելու իր 

հոգիի խորհուրդին եւ կրցին մեկնել 

հրաշքը իր էութեան։ Այսպէսով դարե

րու այս անարդարութիւնը^ հանդէպ 

մեծագոյն արուեստագէտի մը որ հա

մայն մարդկութեան մեծագոյն գէմքե- 

ր էն մին կր նկատուի այսօր՝ վերջ կը 

գտնէր : Լք . թ' .

★
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ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԵՂՈՒՄՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ

Ս եւ.ան ի լիճը եդեբող ճանապարհի բաց

ման ընթացրին' աշխատաւորները գտան 

ճերմակ բարկ արձանի մը գլուխն ու 

սրունբին մէկ մասը՛. Պատմական թան

գարանի ա շխատակից ակագեմակտն Ա- 

Մնացս, կանեան հրահանգեց' որ պեղում, 

ներ կատարուին այգ վայրին մկ£' ուր 

գտնուած կր արձանը։ Երեւան եկան 

մնացորդները Լկի սա կան դո ւն պատերը)

աւանի մը որ գոյութիւն ունկր թ , դա-, 

րուն ('fi՛ Ե՛)։ Գանուած են նաեւ մեծ

նշանակութիւն ունեցող կաւկ ամաններ, 

ըան գա կն ե ր ու զար գեղկնն ե ր :

-'՜* մեթր բարձրութիւնէ ունեցող 

մայսի մը տակ՝ Ներբին-Կոզբ գիւղին 

մօտ գտնուած են այլեւայլ առարկաներ, 

որոնբ կը կարծուին թկ կը պատկանին 

Բ' գարուն ( «£ . £.):

★

ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆԻ ՐՈԼՈՐ ՀԱՅ ԵՐԱԺԻՇՏՆԵՐՈՒՆ

Արտասահմանի րոլոր հայ երաժիշտ

ներուն, (Երգահան, մեկնարկոլ նուա . 

գողներ, ղեկավարներ, Երգչուհի Եւ Եւ- 

գիչԹԵր եւայլն) մէկ համապատկերը 

կազմելու Եւ անոնց միջեւ արուեստի 

կապ մը հաստատելու տ^րաժեշտու- 

ր-եան գոհացում տալու նպատակաւ «Ան. 

դաստանի խմբագրութիւնը կոչ կ7ընէ 

րոլոր արուեստի աւյս ճիւղին պատկանող 

հայ արուեստագէտներուն իրենց գոլս, 

ծունէութեան մասին ընդարձակ տեղե. 

կուր՜իւն հաղորդել պարբերականին, կը.

ցելով նաեւ իրենց գործերուն տպուած 

օրինակները, անրկմիսթրրման սկաւսս 
ււակներ, եւայլն:

^Ախգաստան^ իր խրոնիկ]) րաժնին 

մէջ կը փափաքի լէայն տեղ տալ "/»Ւ 

այս ձեոնարկին, կազմակերպելով նաեւ 

երաժշտական դասախօսական երեկոյթ, 
ներ :

Հաղորդազրութիւննևրը կը խնդրուկ 

ուղարկել հետեւեալ հասցէին'

«Andastan» (M. Kerestedjian)
46. Rue Richer, Paris - Çe

*

Այս հաւոսթին տււյււպրութիւնր աւարտեցաւ 
Մարտ 1957ին, Արաքս Տպարանին մէջ, Փարիզ:

Տնօր՛էն—խմ բա գիր' Րիւզանդ Թօփալհան

LE DIRECTEUR ; PUZANT TOPALIAN

Fonds A.R.A.M
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